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Erich Snijder 
met Twister 

Hermina den Besten 

Marja Peen 
met Mistral 

Peter Hennink 
en Floris Ria van Dort 

met Tonnie 

De droom 
van elke wedstrijdloper 

is minimaal éénmaal 
in een hondenleven 
mee te mogen doen 

aan een WK 
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EK/WK 1989-2004 
MAAR VOORDAT WE TOE WAREN AAN HET EERSTE EUROPESE 
KAMPIOENSCHAP VALLEND ONDER DE FCI (1992)  WAS ER EEN 

VOORLOPER. DE “ROYAL CANIN EUROPEAN MASTERS”.   
OP BEPERKT EUROPESE SCHAAL STREDEN TEAMS OM DE EER; 

DIT WAS ECHTER ALLEEN VOOR GROTE HONDEN 
 

1989 EUROPESE AGILITY GEBOREN 
 

DE INTERNATIONALE BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJD OM DE 
“ROYAL CANIN MASTERS TROFEE 1989” 

WERD GEORGANISEERD ONDER LEIDING VAN DE KV BRABO 
DOOR MEVROUW VAN HERLE, VOORZITTER VAN DE 

AGILITYCLUB IN BELGIË EN DOOR ROYAL CANIN.  
HET FEIT DAT DEZE MANIFESTATIE RECHTSTREEKS OP DE 

BELGISCHE TV WERD UITGEZONDEN GAF NOG EENS EEN EXTRA 
INTERNATIONALE DIMENSIE AAN HET GEBEUREN 

 
Voorselect ie  
Deze Europese finale is op 1 en 2 april gehouden voor landenteams in de Brabo Hallen te 
Antwerpen. De leden van deze teams waren samengesteld uit die deelnemers met de beste 
resultaten, behaald in de voorselectiewedstrijd(en). De Nederlandse ploeg bestond uit Carla 
de Groot met kruising Jody, Ronald Mouwen met Border Collie Cheryl, Eric Kerkhof met 
Entlebucher Sennenhond Grada, John Bekkenkamp met Bouvier Sheeba met als reserve 
Theo Panen met Tervuerense Herder Onyx en Rien Verkade met Argos. De voorselectie-
wedstrijd voor Nederland heeft plaatsgevonden te Venlo in november 1988.  
 
De zaterdag 
De landenteams van Denemarken, Frankrijk, Nederland en België kregen gelegenheid on-
der leiding van de Engelse scheidsrechter John Gilbert de onderlinge verhoudingen af te 
tasten. Er werd voor de Gambling en de Open-klasse (individueel) gelopen waarbij het 
team van België de eerste plaats behaalde en Nederland de tweede. 
 
GAMBLING    OPEN KLASSE 
Plaats Naam  land  Plaats  Tijd  Naam   land 
1 Emiel Vervoort België  1  40.90  Emiel Vervoort België 
2  Carla Peeters België  2  43.89 Eric Kerkhof  Nederland 
3  Eric Kerkhof  Nederland 3  46.41 Carla Peeters  België 
 
De zondag 
Er werd begonnen met de Jumping. Hier plaatste de heer J. Garcia uit Frankrijk zich als 
eerste in een tijd van 30.11 sec. Mevrouw C. de Groot uit Nederland plaatste zich als twee-
de met een tijd van 32.04 sec. en de heer R. Pigagligo uit Frankrijk plaatste zich als derde 
met een tijd van 33.10 sec. 
 
De f inale  
Hierna volgde de Open-klasse waarbij de teams zich alvast in konden leven voor de finale-
wedstrijd. België plaatste zich als eerste, Frankrijk als tweede en Nederland als derde. Na 
de lunch zou het dan moeten gebeuren: de nervositeit steeg ten top. De Engelse scheids-
rechter John Gilbert had hetzelfde parcours uitgezet wat hij had gebruikt tijdens de Crufts te 
Londen, mogelijk om te zien hoe het 'vaste land' het er vanaf zou brengen. De parcourstijd 
was 52 seconden, waarbij de fouten en tijdsoverschrijdingen werden omgezet. Het team 
met de minste punten werd dus de winnaar: voor een diskwalificatie waren 200 strafpunten 
de beloning. Onnodig om te zeggen dat de spanning te voelen was zowel bij de deelnemers 
als bij het publiek dat in groten getale van het gebeuren stond te genieten. Door het beheers-
te lopen werd België eerste met 20 punten; Frankrijk tweede met 21 punten; Denemarken 
derde met 25 punten; Nederland vierde met 37 punten; Duitsland vijfde met 261 punten en 
Spanje zesde met 444 punten. Van alle teams waren er maar drie deelnemers die foutloos 
rond kwamen. De plaatsing was: eerste mevrouw C. de Groot uit Nederland met 41.67 sec.; 
tweede de heer E. Vervoort uit België met 42.37 sec. Dit waren de snelste tijden van alle 
deelnemers; foutloos was als derde de heer R. Pigagligo uit Frankrijk met 47.83 sec.  
Bron: “Onze Hond” 1989 Tekst: Chris de Groot  

Emiel Vervoort 
eens deelnemer; 
nu als coach van 

het Belgische team 
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EK/WK 1989-2004 
 

EUROPEAN MASTERS 
 

1990 
 
In 1990 werden de European Masters gehouden in Porte de Versailles. Hier liepen mee Ro-
nald Mouwen met Border Collie Cheryl, Theo Panen met Tervuerense Herder Onyx, Gerrit 
de Bruin met Duitse Herder Max, Frans de Bok met Sheltie Spike, Carla Woudenberg met 
de kruising Kelpie Jody en John Bekkenkamp met Bouvier Sheeba.  
De coach was Chris de Groot.  
 

1991 
 
Ditmaal werd de wedstrijd gehouden in Parijs in het Stade de Bercy. De dag volgend op de 
wedstrijd was er een grote hondenmanifestatie met sledehonden, drijven, agility etc. Voor 
de behendigheidsdemonstratie waren Pascale Dijkers en Theo Panen, via hun plaatsing van 
de vorige dag, uitgenodigd. Het Nederlandse team bestond uit: Pascale Dijkers met Sheltie 
Gillian, Ronald Mouwen met Border Collie Cheryl, Theo Panen met Tervuerense Herder 
Onyx, Gerrit de Bruin met Duitse Herder Max en reserve was Nico Habermehl met Bouvier 
Floris. De coach was Chris de Groot.  
 
Nederland werd eerste op deze teamwedstrijd. Individueel werd Theo Panen met Onyx 4e. 
Keurmeesters waren J.P. Petitdidier uit Frankrijk en M. van Herle-Stevens uit België.  
 

1992 
 
In 1992 werd het Nederlandse team tweede bij de Royal Canin European Masters. De wed-
strijd werd ditmaal gehouden in Monaco. Keurmeesters waren Claude Willig (Fra) en Loes 
van den Bogaard (NL). Het team bestond uit Pascale Dijkers met Sheltie Gillian, Joop 
Woudenberg met Mechelse Herder Erna, Theo Panen met Tervuerense Herder Onyx, Ge-
rard Desaunois met Dobermann Silvo en reserve was Frans de Bok met Sheltie Spike.  
De coach was Chris de Groot.  
 

Van L naar R 
Chris de Groot (coach) 

Pascale Dijkers 
Joop Woudenberg 

Gerard Desaunois en 
Theo Panen 
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NEDERLAND SUCCESVOL IN PARIJS  
 

DE WINNAARS VAN HET 
 ROYAL CANIN MASTERKLASSEMENT IN NEDERLAND:  

RONALD MOUWEN MET BORDER COLLIE CHERYL,  
THEO PANEN MET TERVUERENSE HERDER ONYX, GERRIT DE 

BRUIN MET DUITSE HERDER MAX, PASCAL DIJKERS MET 
SHELTY GILLIAN EN NICO HABERMEHL MET BOUVIER FLORIS,  

NAMEN OP 29 MAART 1991 DEEL AAN HET  
“EUROPESE ROYAL CANIN MASTERKAMPIOENSCHAP” VOOR 

BEHENDIGHEID, DAT WERD GEHOUDEN IN  
HET PALAIS OMNISPORTS TE PARIJS 

 
Teamwedstri jd 
De wedstrijd werd georganiseerd door Royal Canin Frankrijk en gejureerd door de scheids-
rechters de heer J.P. Petitdidier (voorzitter Fédération Cynologique Internationale -FCI) en 
mevrouw M. van Herle-Stevens (vice-voorzitter FC).  
 
De wedstrijd werd gehouden in de vorm van een estafette. De punten van de vier teamle-
den, welke een gelijkwaardig parcours liepen, werden bij elkaar geteld en dat gold als eind-
tijd. Aan het einde van het parcours gaven de teamleden elkaar een stokje over. Concentra-
tie, teamgeest en snelheid waren vereist. De spanning steeg dan ook ten top. 
 

NEDERLAND VEROVERDE DE EERSTE PLAATS 
 

Zwitserland de tweede en 
Monaco werd derde. In to-
taal waren er elf deelne-
mende landen aan de Eu-
ropese Masterkampioen-
schappen, te weten Duits-
land, België, Denemarken, 
Spanje, Finland, Italië, 
Frankrijk, Nederland, 
Monaco, Engeland en 
Zwitserland. Nederland 
zag de winnaar van vorig 
jaar, België, als zijn grote 
concurrent. Echter door 
twee diskwalificaties en 
een aantal fouten eindigde 
het Belgische team dit jaar 
op de zesde plaats. 
 
Individueel  
Ook werd er een individu-

ele wedstrijd gehouden, waarbij de punten van Jumping en Vast-parcours bij elkaar werden 
opgeteld. De Spanjaard Esteban Diez Perrez werd eerste, de Italiaan Paolo Meroni tweede, 
de Fransman Francois Besse eindigde als derde en de Nederlander, Theo Panen werd met 
zijn Tervuerense Herder Onyx vierde. 
 
Spectaculair  
Naar aanleiding van een afvalrace op 29 maart, gehouden op een parallel-parcours, werden 
de zestien beste individuele deelnemers van het Europese Royal Canin Masterklassement 
uitgenodigd voor het geven van een behendigheidsdemonstratie tijdens het 'Sporting dog 
festival' in Palais Omnisport te Bercy op zaterdag 30 en zondag 31 maart. De Nederlanders 
Theo Panen met Onyx en Pascale Dijkers met Gillian behoorden tot deze zestien deelne-
mers. Het festival was zeer spectaculair. Er werden eveneens demonstraties gegeven met 
sledehonden op kunstsneeuw, windhonden waaronder Afghanen, Whippets en Greyhounds, 
politiehonden, gebruikshonden en het hoeden van schapen en ganzen. Dit alles was perfect 
georganiseerd in een geweldige entourage voor een twaalfduizendkoppig, zeer enthousiast, 
publiek. Dit was het laatste jaar dat deze European Masters gehouden werd. 
Bron: “Onze Hond” 1991 Tekst: Helga van Rhijn  

Van L naar R 
Chris de Groot (coach) 

Nico Habermehl 
Pascale Dijkers 
Ronald Mouwen 
Theo Panen en 
Gerrit de Bruin 
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EK/WK 1989-2004 
 

1992 
 

 
Natuurlijk dat moest er komen. Het eerste officiële Europees Kampioenschap onder de FCI. 
En Nederland was er bij. Met een team grote honden en een team kleine honden op naar St 
Vulbas vlakbij Lyon in Frankrijk. De keurmeesters waren Erik Nielsen (DK) en dhr. Che-
valier (FR). Voor ons land was het meteen een succes want het kleine hondenteam werd 
Europees Kampioen.  
Bij de grote honden individueel werd als hoogste een zesde plaats genoteerd. Dit kampi-
oenschap werd gelopen individueel en in teamverband, ieder over twee parcoursen; een 
Vast-parcours en een Jumping.  
 
Een team bestaat uit vier deelnemers grote of kleine honden, de drie best geplaatsten tellen 
mee voor de eindklassering. Deelnemers van Nederland (grote honden) waren Ronald 
Mouwen met Border Collie Spot (16e), Pascale Dijkers met Sheltie Gillian (31e), John Bek-
kenkamp met Bouvier Sheeba (6e), Theo Panen met Tervuerense Herder Onyx (9e), Ingrid 
de Bok met Sheltie Speedy (reserve).  
 
Bij de kleine honden deden mee: Francijntje Dijkers met Sheltie Olaf (2e), Adèle Werners 
met Sheltie Niki (4e), Nico Habermehl met Sheltie Friso (10e), Jan v.d Linde met Sheltie 
Maggie (15e), Marjan Pleket met Welsh Terriër Rose (reserve). De coach was Dick Lodder. 
 

1993 
In 1993 was Oostenrijk aan de beurt n.l. in Linz, de Keurmeesters waren daar Jean Paul Pe-
titdidier (FR) en Herman Thorwal (O). De resultaten voor de teams waren wat minder maar 
individueel werd zowel bij de kleine- als bij de grote honden een zesde plaats behaald.  
 
Nederlandse deelnemers waren:  
Jan van der Linde met Sheltie Maggie, Hans Goossens met Pyreneese Herder Giulia,  
Marijke Lips met haar Welsh Corgie Pembroke Janis, Marja Meijer met Sheltie Laddy,  
René Groeneveld met Mechelse Herder Tessa, Caroline van Nimwegen met Tervuerense 
Herder Gento, Els Piroli met Drentse Patrijshond Donar, Theo Panen met Tervuerense Her-
der Onyx en Frank van Nimwegen met Tervuerense Herder Tara.  
 
Zowel Hans Goossens als John Bekkenkamp behaalden op dit EK een zesde plaats.  
Het grote honden team eindigde als vierde en het kleine hondenteam als vijfde.  
De coach was Dick Lodder. 

Staand van L naar R 
Dick Lodder 

Nico Habermehl 
Francijntje Dijkers 

Jan v.d. Linde 
Adèle Werners 
Marjan Pleket 

Gehurkt van L naar R 
Ronald Mouwen 

John Bekkenkamp 
Pascale Dijkers 
Ingrid de Bok en 

Theo Panen 
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EK AGILITY 1993 
DOOR FRANK VAN NIMWEGEN 

 
WIE IN SPIJKENISSE GEWEEST IS,  KAN ZICH DE WOLK VAN 

SPANNING BOVEN DE DEELNEMERS VAST NOG HERINNEREN. 
 DE REDEN WAS DUIDELIJK: HIER WAREN  

DE LAATSTE TICKETS VOOR HET  
EUROPESE KAMPIOENSCHAP (EK) TE VERDIENEN 

 
Organisat ie  
Vrij kort na deze wedstrijd werden de uitverkorenen door 
teamcoach Dick Lodder uitgenodigd voor de eerste trai-
ning. Het doel van Dick (net als Advocaat trouwens, is dat 
toeval??) was om van de individuele deelnemers een hecht 
team te maken. Behalve getraind werd er veel gepraat en 
gedacht: hoe zou de reis georganiseerd worden: in één ruk 
doorrijden, apart of groepsgewijs, over Venlo of Arnhem. 
De deelnemers van Airsport KC zouden met hun supporters 
één dag voor de wedstrijd aankomen in Oostenrijk, zodat 
ze uitgerust aan het toernooi konden beginnen (zij reden 
zonder overnachting van Nederland naar Oostenrijk). Dick 
en Will hadden vakantie en kwamen op eigen gelegenheid, 
evenals Marijke Lips. De rest van het team werd aan de 
zorgen van reislei(ij)der Hans Goossens toevertrouwd: hij 

zou de route uitstippelen, een hotel voor onderweg bespreken, ontmoetingsplaats bepalen 
en noem maar op. 
 
De reis  
Eindelijk was het dan zover: 23 september. De heenreis verliep perfect en zeer relaxed. Er 
werd op tijd gestopt voor de verzorging van mens en hond. Ruim op tijd bereikten we ons 
overnachtingshotel en Hans verdient alle lof, want het was een perfecte locatie. 's Avonds 
werd bij "de Griek" een maaltijd genuttigd. Na een uitstekende nachtrust werd de tocht ver-
volgd. Alles verliep zonder tegenspoed en we konden rond twee uur het parkeerterrein van 
de sporthal in Linz oprijden. Uiteraard werden we daar begroet door Neerlands meest be-
kende kwartiermakers en zeer fanatieke behendigheidssupporters Piet de Vriend en Emma 
van Lobbenstein: de koffie stond klaar en de "karnemelk" (Oostenrijks bier. red.) koud. De 
eerder gearriveerde teamgenoten wisten ons te melden dat we een teambegeleider hadden 
die Walter heette. Deze man konden we bellen als we nog even wilden trainen. Omdat onze 
honden bijna twee dagen in de auto hadden gezeten, leek ons dat een prima idee. Dus met 
Walter voorop togen we naar een trainingsveldje. Omdat we nog niet in ons hotel konden, 
lag alle bagage nog in de auto' s en dat gold ook voor de trainingsspullen. 
 
Krankenhaus 
Tara, de hond van Frank van Nimwegen, wilde zoals ze gewend is na een oefening gewoon 
met Frank aan een flos sjorren/balletje apporteren, maar bij gebrek aan een bal werd de 
rechterarm van Frank verkozen tot sjorspeelobject! Een bezoek aan "Das Krankenhaus" 
(het ziekenhuis) was het gevolg. Om de tijd te doden, besloten de achtergeblevenen hun 
honden een verfrissende duik in de Donau te gunnen. Helaas hielden ze geen rekening met 
de sterke stroming en tot hun schrik moesten René Groeneveld en Els Piroli constateren dat 
hun honden wel erg snel afdreven. Gelukkig konden de beesten nog gered worden en werd 
erger voorkomen. Ondertussen was Frank weer teruggekeerd met een imposant verbonden 
arm. We gingen terug naar de sporthal, want we moesten op tijd terug zijn voor de loting. 
De loting vond plaats in een Novotel en was alleen toegankelijk voor de deelnemers. De 
supporters moesten hun heil elders zoeken. Het begon met het bepalen van de startnummers 
van de landenteams. Het" grote honden"- team van Nederland kwam als nummer 13 "uit de 
champagnekoeler", het "kleine honden "-team als nummer 21.  
In deze volgorde werden ook de teamcaptains naar voren geroepen om voor de individuele 
deelnemers een startnummer te trekken. Dit was het eerste spannende onderdeel van het 
weekend, want wie krijgt het verschrikkelijke startnummer 1? We hadden goede hoop dat 
dit niet één van ons zou zijn, omdat Dick pas als dertiende coach de nummers hoefde te 
trekken, dus grote kans dat de lage nummers al weg waren. Het liep even anders, nummer 1 
ging er pas bij team 12 uit. Toen de Sloveense coach het nummer uit de koeler trok, ging er 
een zucht van verlichting door de zaal. 

Hans Goossens 
Eén van de eersten die de 
Wedstrijdsport een warm 

hart toedroeg; 
onafscheidelijk met zijn 
Pyreneese Herder Gulia 

Piet de Vriend 
was ook één van de eerste  

deelnemers aan de  
”Natte Neuzen” 

een TV programma van 
Martin Gaus 

 dat in de jaren ‘90 
de behendigheid nog bekender 

maakte in Nederland 
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Presentat ie  van de  teams 
De volgende dag begon al vroeg met de presentatie van de deelnemende teams. Ik weet niet 
hoe het de andere deelnemers verging, maar ik heb het als ontroerend ervaren. Elk team 
werd voorafgegaan door een in "Pedigree Pal"-outfit gestoken meisje dat een bordje droeg 
met de naam van het land van het erachter komende team. De teams werden één voor één 
naar binnen geroepen en onder marsmuziek werd een ronde door de goed gevulde hal gelo-
pen. Het voorstellen van de teams werd besloten met een deel van het volkslied. Uiteraard 
vond één van de "Bobo's" het noodzakelijk een flinke speech af te steken bij het openen van 
het evenement. Deze preek duurde zo lang dat één van de "Palgirls" flauwviel. Eindelijk 
konden de wedstrijden dan beginnen. Gelukkig konden de deelnemers met hun honden ge-
woon op de tribune plaatsnemen. Als eerste werd het Vast-parcours gelopen dat bedacht 
was en gekeurd werd door de Oostenrijkse keurmeester H. Thorwartl. Al snel bleek dat de-
ze zeer "statisch" was. Hij had zich geposteerd tegen de oploop van de kattenloop en liep 
per deelnemer ongeveer een meter om het parcours te beoordelen! De wip keuren en weige-
ringen beoordelen op de hindernissen was zo wel érg moeilijk.  
 
De wedstr i jd  
Als eerste Nederlandse deelnemer trad Theo Panen met Onyx in het strijdperk. Theo liep 
een degelijk rondje en moest alleen een fout op de afloop van de kattenloop incasseren. Re-
den voor de Nederlandse supporters om al klappend met de klompen eens lekker uit de bol 
te gaan. Dit trok de aandacht van de Oostenrijkse televisieploeg, die al snel kwam vragen of 
ze dat vaker wilden doen. Uiteraard, geen probleem. Dus werd de camera veelvuldig op het 
Nederlandse legioen gericht, wat overigens voor elke deelnemer juichte, samen met de 
Zwitsers die gebruik maakten van hun koebellen. Het Nederlandse team had hier en daar 
wel flink pech. Gento van Caroline van Nimwegen sprong tot drie keer toe van de katten-
loop af. Dit kwam wellicht voor een belangrijk deel door de keurmeester die veel te dicht 
tegen de kattenloop stond en de hond consequent bleef aankijken (wat voor een onzekere 
hond als Gento zeker bedreigend kan zijn). De kattenloop was de tweede hindernis, dus het 
eerste parcours duurde voor Caroline maar kort. Erg frustrerend om dit op zo'n belangrijk 
toernooi mee te maken. Els Piroli had met Donar ook geen geluk. Zij liep een werkelijk 
schitterend parcours en zou zeker een goede tijd neergezet hebben, maar toen Donar op ta-
fel sprong, weigerde hij te gaan zitten en hij trok ook met z'n achterpoot. Els vermoedde 
een blessure en liet de keurmeester weten dat ze stopte. Dit werd door de toeschouwers met 
applaus beloond. Het is altijd prettig te zien dat een handler voor het welzijn van haar/zijn 
hond kiest. Het was dan ook vreselijk te zien dat Donar heel vrolijk van de tafel sprong en 
van een pijnlijke achterpoot nog nooit gehoord had!  
 
Bij de "kleine honden" viel het op dat alle Nederlanders, op Jan van der Linde na, overwe-
gend hun hond links van zich lieten lopen. Dat dit ook effectief kan, bewezen ze allen door 
een goede tijd te lopen. Helaas kon geen van hen het parcours zonder fouten afsluiten. Hans 
Goossens leverde de beste prestatie.  
 
De middag was voor de teamwedstrijd die gekeurd werd door de Fransman J.P. Petitdidier. 
De spanning was te snijden. De tactiek was er op gericht foutloos te lopen. Het "grote hon-
den"-team liep drie foutloze parcoursen (Theo Panen, René Groeneveld en Caroline van 
Nimwegen). Bij de "kleine honden" liep Jan van der Linde met Maggie een diskwalificatie 
op en maakte Marijke Lips met Janis een foutje. Resultaat: "grote honden" op een derde 
plaats, "kleine honden" op een vijfde.  
 
De tweede dag 
Na de eerste dag was er een feestavond gepland. De Nederlandse equipe had er voor geko-
zen samen met hun supporters ergens anders te gaan eten. Teambegeleider Walter had voor 
een prima restaurant gezorgd. De tweede dag zou de beslissende uitslagen moeten brengen. 
Voor het Vast-parcours had keurmeester Petitdidier een veel te ruime SPT gezet. Dit haalde 
de spanning duidelijk uit de wedstrijd: kanshebbers gingen rustig, "op safe", de ring rond 
(zie artikel over individuele wedstrijd). Voor de teams had keurmeester Thorwartl een te 
simpel parcours neergezet (zie artikel over teamwedstrijd).  
 
Terugblik  
Nederland kan terugkijken op een uitstekend toernooi. De supporters hebben het team door 
dik en dun gesteund. Doordat de uitslagen gedurende dit evenement voortdurend werden 
bijgehouden, wist iedereen altijd precies hoeveel fouten je mocht maken voor een voor Ne-
derland gunstig resultaat. Deze informatie heeft zeker bijgedragen tot het spannende eve-
nement dat het uiteindelijk geworden is. Bron “Het Contactvlak” 1993  
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EK TEAMWEDSTRIJD 1993 
DOOR FRANK VAN NIMWEGEN 

 
NAAST HET INDIVIDUELE EUROPESE KAMPIOENSCHAP (EK) 
WORDT ER BIJ HET EK OOK GELOPEN VOOR HET EUROPESE 

KAMPIOENSCHAP VOOR LANDENTEAMS.  
EUROPEES KAMPIOEN WORDT HET LANDENTEAM DAT OP DE 

TWEE JUMPINGS HET BEST PRESTEERT  
 

 
 
De eerste  dag 
De eerste dag werd de Jumping gekeurd door J.P. Petitdidier. Het Nederlandse team bij de 
"grote honden" bestond uit: Theo Panen met Onyx, Frank van Nimwegen met Tara, René 
Groeneveld met Tessa en Caroline van Nimwegen met Gento. Bij de "kleine honden" tra-
den de volgende combinaties in het strijdperk: Hans Goossens met Giulia, Marja Meijer 
met Laddy, Marijke Lips met Janis en Jan van der Linde met Maggie. Elke combinatie 
moest het Jumping-parcours individueel afleggen. De resultaten van de beste drie combina-
ties van het team telden voor het klassement. Bij de "grote honden" startte Theo steeds als 
eerste. De eerste dag legde hij het parcours foutloos af in 30,29 seconden. Als tweede start-
te Frank met Tara. Helaas knikkerde Tara er een latje af en stopte zij de klok als "lang-
zaamste" van het team (31,50 seconden). Maar de "troeven" moesten nog komen: René liep 
met Tessa foutloos en bracht de tijd op 29,43 seconden. Caroline met Gento startte als laats-
te. Zij eindigden als snelste van het team na een foutloos parcours (29,20 seconden).  
Hiermee bezette het Nederlandse team een prachtige derde plaats, slechts en halve seconde 
achter de Zwitsers en drie seconden voor de Oostenrijkers. Al met al werd de volgende dag 
met vertrouwen tegemoet gezien. Er werd al heel stiekem aan een podiumplaats gedacht. 
 
Teleurstel l ing 
Coach Dick Lodder had weinig tijd lang te blijven dagdromen, want de "kleine honden" 
moesten ook lopen. Hier opende Hans met Giulia in 31,91 seconden. Hij werd gevolgd door 
Marja met Laddy die de klok liet stilstaan na 34,20 seconden. Janis van Marijke, die als 
derde liep, maakte twee fouten met een tijd van 31,59 seconden. Alle ogen, behalve die van 
Ankie (echtgenote van Jan), waren toen gericht op Jan. Hij moest een goede tijd neerzetten, 
zodat ook de "kleine honden" in de race konden blijven voor een goede klassering. Zoals 
het Jan betaamde, liep hij een stijlvol parcours en zelfs Ankie durfde al weer voorzichtig te 
kijken. In het tweede deel van het parcours sloeg echter het noodlot toe en nam Maggie een 
verkeerde hindernis. Teleurstelling alom.  
 
Stand na de eerste  dag 
"Grote honden"   "Kleine honden" 
1e Spanje (84,72 seconden) 1e Oostenrijk (103,20 seconden) 
2e Zwitserland (87,59 seconden) 2e België ( 92,26 seconden +5 strafpunten) 
3e Nederland (88,92 seconden) 3e Denemarken ( 96,52 seconden +5 strafpunten 
4e Oostenrijk (91,08 seconden)  

Frank van Nimwegen 
met Tara 

Caroline van Nimwegen  
met Gento 
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De tweede dag 
De tweede dag was het de beurt aan de Oostenrijkse keurmeester H. Thorwartl om het par-
cours te keuren. Tijdens het verkennen van het parcours viel het ons al op dat er weinig 
veranderingen van richting in zaten. Het was een 8-vormig parcours, waarbij de entree van 
de paaltjes en de laatste hindernis naar de finish de meeste moeilijkheden op zouden leve-
ren. Uiteraard was het Nederlandse team tot het uiterste gespannen: er stond immers een 
podiumplaats op het spel. Uitgangspunt was om elke hond foutloos rond te laten komen. 
Theo Panen zou de spits afbijten en had het daar behoorlijk moeilijk mee. Zoals wellicht 
bekend is, loopt Theo met Onyx alleen links en dat zou hier betekenen dat hij alles bui-
tenom moest lopen. Theo ging van start, met zijn lange "turbo-stelten" in de hoogste ver-
snelling en de gang zat er goed in. Helaas gleed Theo uit in een zeer scherpe bocht en 
kwam Onyx even kijken of alles nog goed met hem was: dit leverde een weigering op. Ver-
der werd het parcours zonder problemen afgewerkt in een tijd van 41,10 seconden +5 straf-
punten. Frank startte met Tara als tweede. Het ging niet bijzonder hard, maar wel zeker: het 
parcours werd foutloos afgelegd in 42,86 seconden.  
 
René startte daarna met Tessa en begon al gelijk goed: hij bleef met zijn voet in het tapijt 
steken en viel. Tessa deed wat er van haar verlangd werd en sprong goed, maar de concen-
tratie bij René was weg. Dit resulteerde in een springfout verderop in het parcours. Ze wa-
ren wel supersnel (37,23 seconden), maar de hoop op een plaats bij de eerste drie was toch 
foetsie. Caroline kon met Gento de eer nog redden. Lange tijd zag het er naar uit dat dit ook 
zou gebeuren, vooral de entree op de paaltjes was er één om "in te lijsten". Bij de laatste 
hindernis gekomen, gleed ook Caroline uit over het gladde tapijt, Gento miste de laatste 
sprong daardoor en deze combinatie kreeg dus ook een weigering. De teleurstelling was 
van ieders gezicht af te lezen. Coach Dick Lodder had ook een stille hoop op een ereplaats 
gekoesterd.  
 
Goud voor  Frankri jk  
Op de tribune konden we later zien hoe het Franse team deze Jumping won (110,70 secon-
den). Wanneer het Nederlandse team geen fouten gemaakt zou hebben dan was de tijd 
(211,19 seconden) trouwens toch nog onvoldoende geweest om het podium te mogen be-
klimmen. De Spanjaarden deden wat van hen verwacht werd na hun prestaties van de eerste 
dag en vorig jaar en liepen een goed parcours (116,28 seconden): zij legden beslag op de 
tweede plaats en mochten zich na twee Jumpings Europees kampioen noemen. De Zwitsers 
behaalden een vierde plaats en moesten hun tweede plaats na de eerste dag afstaan aan de 
Fransen. Bij de "kleine honden" was de spanning in het Nederlandse kamp een stuk kleiner. 
Na de prestatie van de zaterdag was iedereen er eigenlijk alleen maar op gebrand te laten 
zien, dat we wel wat in onze mars hadden. Dat is volledig gelukt. Onder de luide aanmoe-
digingen van de supporters, nu aangevuld met de "stressloze" leden van het "grote honden"-
team, renden de "kleine honden" naar een schitterende derde plaats op dit parcours. Hans 
gaf als eerste loper met Giulia het goede voorbeeld door foutloos te lopen in 40,58 secon-
den. Marja loodste haar Laddy na 48,28 seconden door de finish, helaas maakte zij een 
foutje. Marijke met Janis bracht het niet verder dan twee fouten in een tijd van 53,61 se-
conden. Hierdoor telde haar resultaat niet mee voor het teamresultaat. Jan van der Linde 
liep een perfecte wedstrijd: hij bleef foutloos in 41,75 seconden. Door deze derde plaats 
legde de Nederlandse equipe beslag op de vijfde plaats in het eindklassement.  
Bron: “Het Contactvlak” 1993 Tekst: Frank van Nimwegen  
 

 

Supporters 
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EK/WK 1989-2004 
 

1994 
 

 
 
 

Het grote hondenteam van L naar R 
Anja Smit, Caroline van Nimwegen, Theo Panen (coach Adri v.d. Bosch) Ruud Peschier en Ronald Mouwen  

Het kleine hondenteam van L naar R Adèle Werners, Joyce van der Ven, Francijntje Dijkers,  
(coach Adri van den Bosch) Jan van der Linde en Johan van Elderen 

Hans Baretta (voorzitter van de KNK Cynophilia) bedankt de ringmedewerkers Van L naar R 
Zus en Kees Sterkens, Bob Veerman, Benny Willemse, Nicole Veerman, Jeanne Willemse, en Hilda Schriek 
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EK 1994 IN NEDERLAND 
DOOR FRANK VAN NIMWEGEN 

 
OP 24 EN 25 SEPTEMBER WERD HET EUROPESE 
KAMPIOENSCHAP BEHENDIGHEID GEHOUDEN.  

DIT JAAR WERD HET EK DOOR NEDERLAND GEORGANISEERD EN 
WAS HET STRIJDTONEEL GELEGEN IN DE RIJNHAL TE ARNHEM 

 

 
Vri jdag,  training in Arnhem 
De meeste teams arriveerden op vrijdag in Arnhem. De teams hadden ruim van te voren te 
kennen gegeven graag van de trainingsfaciliteiten gebruik te maken, zodat het die dag op 
het trainingsveld van de K.C. Arnhem een drukte van belang was. Zeker de ochtend, die 
bezocht werd door vier teams, kenmerkte zich door een ontspannen en vriendschappelijke 
sfeer. Terwijl de teams aan het trainen waren werd de Rijnhal in gereedheid gebracht. Hier 
was het team van ringmeester Ben Willemse onder leiding van de organisatoren Dick Lod-
der en Herman Honing druk doende het tapijt te leggen, de toestellen te plaatsen, etc. Vrij-
dagavond begon het evenement met de eerste officiële daad. Onder toeziend oog van alle 
aanwezige leiders van de landenteams verrichtte mevr. Drs. Brooymans -Schallenberg (de 
voorzitter van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland) de loting die uit 
zou maken hoe de startvolgorde de volgende dag zou zijn. 
 
Zaterdag 
De zaterdag begon met de verplichte veterinaire keuring voor alle deelnemende honden. 
Wanneer hond en geleider werden toegelaten in de hal zagen zij een groen kunstgras tapijt 
dat we zo goed kennen van de Interclub in Kortrijk. Niet alleen was de ring keurig aange-
kleed met groen, maar ook de toestellen zagen er perfect uit. Sponsor Pedigree Pal had voor 
deze kampioenschappen een nieuwe baan uit Engeland laten overkomen. Cees Sterkens had 
deze baan uitgebreid met een prachtige molen, een kaasdragerssprong en klederdracht-
sprong. Dus tulpen, molens en klompen waren goed vertegenwoordigd. De opening was 
sfeervol en kort. Onder begeleiding van de door Ron van Straten verzorgde muziek kwa-
men de teams één voor één naar binnen. Hierna werd door de heren drs. J.W. Baretta en J.P. 
Petitdidier een openingsspeech uitgesproken. Voor de anderstalige deelnemers, en dat wa-
ren er veel, werden de toespraken vertaald in het Nederlands, Frans, Duits en uiteraard En-
gels. Na deze ceremonie werden alle vlaggen van de deelnemende landen in de hoek van de 
ring geplaatst. 
 

De beide keurmeesters 
L Piet Plasmans (NL) en 

R Wilfried Claes (B) 
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Vast-parcours  grote  honden 
Als eerste werd het Vast-parcours voor de grote honden opgesteld. Dit werd gekeurd door 
Piet Plasmans. Tijdens het neerzetten van het parcours viel al op dat Ben Willemse zijn za-
ken goed voor elkaar had. Hij had een eigen systeem van parcoursbouw uitgedacht, dat re-
sulteerde in een grote snelheid van bouwen. Daarna hoefde de keurmeester nauwelijks iets 
te wijzigen. Piet had gekozen voor een snel parcours waarin niet al te veel moeilijkheden 
zaten. De standaardparcourstijd stelde hij op 47 sec. wat als redelijk snel werd beschouwd. 
Geen enkele combinatie kon zich derhalve een wandeltempo veroorloven. Bij de grote hon-
den werden slechts 5 combinaties gediskwalificeerd. Sally Andrews uit België zette met 
haar Epagneul Breton Gipsy de beste tijd neer (36.85 seconden en foutloos). Zij werd ge-
volgd door haar landgenoot Carl de Rouck met de Tervuerense Herder reu Muchanga (fout-
loos in 37.45 seconden). De nummer twee van de EK 1993, Fernan Eiffes met de Border 
Collie Quiff bezette de derde plaats ,38.39 seconden en geen fouten. De beste Nederlandse 
prestatie kwam op naam van Theo Panen met zijn ouwe Onyx. Deze combinatie bezette de 
17e plaats en had een achterstand van 5.16 seconden op Sally Andrews met Gipsy. 
 
Vast-parcours  k leine  honden.  
Na het Vast-parcours van de grote honden werd omgebouwd voor het Vast-parcours voor 
de kleine honden. De standaardparcourstijd werd door Piet gehandhaafd op 47 seconden. 
Het Franse Leeuwhond Elie van Henri Le Perron bleek de snelste (40.54 seconden fout-
loos). De Belgische Resi Gommeren, Europees kampioen van 1992, liep met haar Beagle 
Misjka naar een tweede plaats (40.72 seconden zonder fouten). De in Nederland bekende 
Deense Annette Jörgensen bezette met Aiki for Agility de derde plaats. Beste Nederlandse 
prestatie werd geleverd door Francijntje Dijkers met de Sheltie Olaf. Zij realiseerde een tijd 
van 46.18 foutloos. Hiermee kwam ze op een 18e plaats (achterstand 5.64 seconden). 
 

Jumping grote  honden 
Na dit Vast-parcours kreeg iedereen de 
kans de inwendige mens te versterken. De 
vloerploeg mocht vóór de lunch eerst het 
Jumping-parcours van Wilfried Claes op-
zetten. Wilfried had een vloeiend par-
cours ontworpen. Na de pauze gingen 
eerst de grote hondenteams van start. De 
Nederlandse equipe moest de spits afbij-
ten. Als eerste startte Anja Smit met Dig-
ger, gevolgd door Caroline van Nimwe-
gen met Gento, Ronald Mouwen met Spot 
en tenslotte Theo Panen met Onyx. Dat 
alles niet van een leien dakje ging blijkt 
wel uit de 17e plaats waar genoegen mee 
genomen moest worden. Alleen Onyx van 
Theo wist haar rondje zonder fouten af te 
werken. De Deense equipe, onder leiding 

van Europees kampioen Regin Reinhard, voerde de ranglijst aan. Zij werden gevolgd door 
de Franse equipe, die slechts 0.08 seconden achterstand hadden.  
De derde plaats was voor het Oostenrijke team, dat in de tweede manche 7.03 seconden op 
de Denen moest goedmaken. 
 
Jumping kleine honden.  
De Nederlandse hoop richtte zich nu op het kleine hondenteam. Hierin de routiniers Adèle 
Wemers met Niki en Jan van der Linde met Maggy. Het team werd gecompleteerd door 
Johan van Elderen met Jouri en Joyce van der Ven met Wicket. Ook hier zag het er niet 
goed uit, Joyce werd met Wicket gediskwalificeerd en alleen Keizer Jan van der Linde wist 
met Maggy een foutloos rondje neer te zetten. Maar naar mate de strijd verliep gloorde er 
weer hoop in het Nederlandse kamp. Snel rekenen leerde coach Adri van den Bosch dat 
Nederland een vierde plaats bezette, met een achterstand van 10.79 seconden op het Franse 
team. Dit team was overigens het enige team dat geen (tijd)fouten had!! 
 
Het beloofde een spannende tweede dag te worden. Bij de individuele strijd was er bij de 
grote honden een gat van 0.6 seconden tussen de eerste twee, bij de kleine honden was dit 
verschil zelfs maar 0.18 seconden. Ook bij de teamwedstrijd was een spannende situatie 
ontstaan. Bij de grote honden was het verschil maar 0.08 seconden, bij de kleine honden gaf 
een foutloos team geweldige perspectieven. 

Theo Panen met Onyx  
op weg naar de finish 

tijdens het EK te Arnhem 
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Diner-dansant  
De zaterdag werd besloten met een diner-dansant in een op het terrein opgezette tent. Er 
waren voor deze avond ruim 400 kaarten verkocht. Bij binnenkomst in de tent bleek dat 
men groepjes van 4 stoelen rond een tafeltje had gezet. In een oogwenk werd deze opstel-
ling gewijzigd, omdat de teams uiteraard bij elkaar wilden zitten om de dag waardig af te 
sluiten. Het resultaat was een soort van stoelendans, waarbij de Deense equipe als verliezer 
uit de bus kwam. Daarna werden de drie buffetten van eten voorzien. Dit bleek redelijk 
krap bemeten. Ruim vierhonderd uitgehongerde agilityfans en slechts drie buffetten bleek 
niet met elkaar verenigbaar te zijn. De meeste teams vertrokken daarom nadat zij hadden 
gegeten. Dus wel diner; geen dansant. 
 
De dag der  bes l issingen 
De zondag moest alle beslissingen gaan brengen. Ook nu werd gestart met het Vast-
parcours voor de grote honden. De startvolgorde was omgekeerd aan de volgorde van za-
terdag. Jammer, het was spannender geweest de startvolgorde in omgekeerde rangvolgorde 
te laten plaatsvinden, waardoor de strijd tot het laatst spannend zou zijn gebleven. Nu viel 
de beslissing ergens midden in het startveld. 
 
Individueel  Vast  parcours 
Wilfried Claes keurde dit Vast-parcours en zette de standaard parcours tijd op 56 seconden. 
Niemand kon zo op zeker lopen, er moest strijd worden geleverd. 
 
Grote honden 
Sally Andrews startte eerder dan haar concurrenten en moest zich dus waarmaken. In een 
bloedstollend rondje zette zij de klokken van Oelke van der Bult stil op 47.07 seconden. 
Wilfried Claes had geen fout kunnen ontdekken. Carl de Rouck met Muchanga wist wat 
hem te doen stond: een tijd realiseren van 46.47 seconden. Carl werd door zijn teamgenoten 

zorgvuldig uit de hal 
geweerd, en pas op het 
laatste moment toegela-
ten. Dat deze tactiek 
goed was bleek al snel. 
Carl ging zeer voortva-
rend van start en Chang 
maakte geen enkele 
fout. De tijd werd vast-
gesteld op 48.75 secon-
den. Hiermee kwam 
Carl op de tweede 
plaats. Fernand Eiffes 
kon zijn derde plaats 
niet handhaven, deze 
moest hij afstaan aan de 
Finse Tommie Härkön-
nen met zijn Tervueren-
se herder Jasu. 
 
Het Vast-parcours werd 
op spectaculaire wijze 
gewonnen door de Pumi 

Miklos van Jorma Hillukkala (42.14 seconden foutloos). Voor Nederland bleef de beste 
prestatie op naam staan van Theo Panen met Onyx, deze combinatie eindigde op de 11e 
plaats. Het werd bij de grote honden dus een Belgisch feestje, maar onze zuiderburen had-
den nog een troef in handen. 
 
Henri  Le Perron tweemaal  winnaar  
Bij de kleine honden stond Resi Gommeren na de eerste dag op de tweede plaats. Zij moest 
starten voor haar grote concurrent Henri Le Perron. Resi stuurde Misjka foutloos rond in 
een tijd van 49.31 seconden. Henri Le Perron hield de spanning er danig in, bij de tafel liep 
Eli de tafel bijna voorbij, en stond bijna stil. Wilfried Claes oordeelde dat er geen weigering 
toegekend hoefde te worden. De tijd voor Henri (47.95 seconden) leverde hem behalve een 
overwinning op het tweede parcours ook de Europese titel op. De Finse Tina Koskinen ver-
drong haar Deense concurrente Annette Jörgensen van de derde plaats door de tweede tijd 
(48.63 seconden) te lopen. Hiermee waren de individuele titels verdeeld. Feest in België!! 

Ruud Reschier met Morris 
in actie tijdens het 

EK te Arnhem 
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Besl iss ing in de  landencompet i t ie  
De landenstrijd werd beslist op de Jumping van Piet Plasmans. Het eerste team dat moest 
starten bezette na de eerste dag ook de eerste plaats, Denemarken. Alleen Lars Hindsgaul 
met Kalle liep tijdfouten op, de overige teamleden kwamen foutloos binnen. De Fransen 
moesten vervolgens drie foutloze ronden lopen en een tijdsverschil overwinnen van 0.08 
seconden. Uit ervaring weten we dat de Fransen hiertoe in staat zijn. In 1993 hadden zij het 
Nederlandse team van het podium gestoten. Nu moesten de Denen zwichten onder het 
Franse geweld. Met een totaaltijd van 214.18 seconden mochten de Fransen zich Europees 
kampioen noemen. Voor de Denen was de deceptie nog niet over. Het team uit Oostenrijk 
had ook nog een verrassing in petto. Met een totaaltijd van 226.29 seconden bezetten zij de 
tweede plaats, en moesten onze Deense vrienden "genoegen" nemen met een derde plaats 
(totaaltijd 219.98 + 1.47 seconden). Over het Nederlandse team kunnen we kort zijn. Anja 
startte met een fantastische snelle foutloze ronde, waarna Caroline met veel pech een dis-
kwalificatie opliep bij de "Barrel jump". Ronald Mouwen met Spot liep vervolgens twee 
fouten op, doordat Spot twee sprongen meenam en Theo overkwam het ergste dat een deel-
nemer in eigen land kan overkomen: Onyx ging naast de palen poepen in de ring. Einde 
verhaal voor Nederland. 
 
Stri jd  b i j  de kle ine honden 
Bij de kleine honden moest toen nog de beslissing vallen; het Nederlandse kleine honden-
team kon zich nog verbeteren, er zat maximaal nog een tweede plaats in als drie combina-
ties foutloos zouden lopen. Johan van Elderen ging met Jouri als eerste van start. Helaas 
maakte hij een fout, en liep tevens 0.29 seconden tijdfouten op. Hierdoor werd de druk op 
de collega's alleen maar groter. Joyce van der Ven startte met Wicket als tweede. Ook deze 
combinatie liep een fout en tijdfouten op. Een verbetering in het klassement zat er niet meer 
in. Keizer Jan van der Linde liep met Maggy zelfs een diskwalificatie op. Adèle Wemers 
was met Niki de laatste combinatie die op dit EK mocht lopen, en zij had een verrassing in 
petto. Luid aangemoedigd door mezelf als speaker en het publiek zette zij de snelste tijd 
van het EK op de klokken: 35.45 seconden. Hiermee werd het EK voor Nederland toch nog 
waardig afgerond. Overigens veranderde er in de eindrangschikking bij de kleine honden na 
de eerste dag niets: Frankrijk eerste, gevolgd door de Denen en de Finnen. Na de teamwed-
strijd voor de kleine honden kon iedereen zich opmaken voor de prijsuitreiking en de slui-
tingsceremonie. 
 
Pri jsui treiking eindigt  in catastrofe  
Voor het uitreiken van de prijzen werden de teams op dezelfde wijze binnengehaald als bij 
de opening. Het was een indrukwekkend gezicht, 19 deelnemende teams, moegestreden 

maar voldaan binnen te zien komen. 
Voordat de prijsuitreiking begon 
sprak de heer J.W. Baretta nog een 
paar woorden tot de deelnemers en 
werden door de FCI-gedelegeerden 
prijzen aan de deelnemende landen 
overhandigd. De organisatie had een 
extra prijs uitgeloofd voor de beste 
Nederlandse handler. Ook deze prijs 
werd door de heer Baretta uitgereikt. 
Helaas riep deze in het Engels num-
mer 85 als winnaar naar voren, 
blijkbaar kostte het te veel moeite in 
de catalogus op te zoeken dat het 
hier Caroline van Nimwegen met 
Gento betrof.  
Ook werd niet vermeld hoe de toe-
kenning van deze prijs in zijn werk 

was gegaan, zodat Caroline nu nog aan het gissen is aan wie of wat ze deze prijs te danken 
heeft. Overigens is er niemand die haar deze prijs misgunt. Hierna nam Herman Honing de 
microfoon over om tot de prijsuitreiking over te gaan. Terecht was er veel waardering voor 
de vloerploeg onder leiding van Ben Willemse. Deze ploeg werd dan ook in 't zonnetje ge-
zet. De keurmeesters werden in eerste instantie vergeten, maar dit werd later goedgemaakt. 
Schrijvers Martin Veldhuis en Nadine Nemsdale, muziekverzorger Ron van Straten en me-
zelf als speaker werden helaas niet meer genoemd. Snel werd overgegaan tot de uitreiking 
van de prijzen. Heel goed had de organisatie gedacht aan dagprijzen voor de winnaars van 
de Vaste-parcoursen. 

Het kleine hondenteam  
bestond uit  

Adèle Werners met Niki,  
Jan van der Linde met Maggie, 
Johan van Elderen met Joeri 
(27e), Francijntje Dijkers met 

Olaf (19e) en  
Joyce van der Ven met 

 Blue Wicket (23e) 
 allemaal Sheltie’s.  

Het kleine honden team viel 
met de 4e plaats  

net naast de prijzen.  
De coach was  

Adri van den Bosch. 

Johan van Elderen 
met Joeri 

net na de prachtig 
”VerNederlandste” 

tunnel; voor deze gelegenheid 
gemaakt door Cees Sterkens 
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De huldiging 
Op zondag werd het Vast-parcours bij de grote honden gewonnen door Jorma Hillukkala 
met de Pumi Miklos. Bij de kleine honden was het wederom Henri Le Perron met Elie. De 
huldiging van de Europees kampioen bij de grote honden bracht uiteraard twee Belgen op 
het podium, te weten Sally Andrews en Carl de Rouck. Het drietal werd gecompleteerd 
door de Fin Tommie Härkönnen. Ron van Straten liet de Brabançon horen en hierna konden 
de Belgen gaan feesten. Bij de kleine honden klom uiteraard Henri Le Perron naar het 
hoogste schavot. Hij werd geflankeerd door. Resi Gommeren en Tina Koshkinen. De Fran-
sen zongen hun volkslied uit volle borst mee.  
 
De volgende huldiging was de bekendmaking van de Europees kampioen bij de landen-
teams van de grote honden. Na de bloedstollende strijd streek het Franse team hier met de 
eer. De Oostenrijkers bezetten de tweede plaats en de Denen stonden op de derde plaats. 
Dus wederom tijd voor het Franse volkslied. Nu restte alleen nog de huldiging van de kam-
pioenen bij de kleine honden en dit mondde uit in een regelrechte ramp. Herman Honing 
riep naar de derde plaats het Franse team. Ongeloof op de Franse gezichten en een 
schreeuw uit de computerruimte was het gevolg. Zowel Wilco van Tellingen als reken-
meesteres Relinde Peschier wisten dat hier iets fout ging. Mijns inziens had de organisatie 
nu de huldiging moeten onderbreken om na te gaan wat er fout zat. Helaas koos men er 
voor om gewoon stug door te gaan. De Finnen, die derde waren geëindigd werden op de 
tweede plaats neergezet, de Denen werden als Europees kampioen gehuldigd. Relinde en 
Wilco trachtten het tij nog te keren, maar de organisatie gaf Ron van Straten de opdracht 
het Deense volkslied te laten klinken. De meeste deelnemers en een hoop toeschouwers 
stonden met stomheid geslagen, had iedereen het dan zo verkeerd gezien? J.P. Petitdidier 
sprak, als voorzitter van de FCI, de afsluitende speech. Hierin roemde hij de organisatie en 
deelnemers voor hun topprestaties. Tenslotte werden alle lichten gedoofd en werd de hym-
ne "We are the champions" gespeeld. Mensen die over een aansteker beschikten konden die 
ontsteken, hetgeen de sfeer verhoogde, "We are the champions" werd door iedereen uit vol-
le borst mee gezongen, Na dit sfeervol einde konden alle teams voor het laatst de ring verla-
ten. De Fransen en Oostenrijkers verlieten morrend de hal. Later werden de prijzen nog wel 
gewisseld, maar van een eerbetoon aan de Europees Kampioen kan op zo'n manier niet echt 
worden gesproken. 
 

 
 
Tenslot te  
Het werk in de ring verliep voortreffelijk. Ringmeester Ben Willemse kreeg met zijn ploeg, 
terecht, veel complimenten. Jammer is en blijft dat de officials zich maar slecht kunnen 
identificeren met deelnemers, het is toch juist dankzij deze deelnemers dat zij official kun-
nen zijn! We kunnen spreken van een in sportief oogpunt gezien zeer hoogstaand EK. Lan-
den die vorig jaar nog niet uit de verf kwamen bleken zich enorm verbeterd te hebben. 
Denk hierbij aan de Tsjechen, de Slovenen en de Kroaten. De Zweden en de Noren deden 
voor het eerst mee nu hun grenzen open zijn.  
Ook deden de Portugezen dit jaar mee. Nederland stelde enigszins teleur en dat geldt ook 
voor de supportersschare, die opvallend stil bleef. Bron: “Het Contactvlak” 1994 

In het lamplicht bespreken 
(van L naar R) 

Anja Smit, Zus Sterkens en  
rekenmeesteres  

Relinde Peschier 
de ins en outs 

Het Nederlandse team grote 
honden bestond uit  

Theo Panen met Onyx (11e)  
Caroline van Nimwegen met 
Gento (33e) beiden met een 

Tervuerense Herder,  
Anja Smit met haar  

Australian Cattle Dog  
Digger (39e), 

 Ronald Mouwen met Spot 
(reserve) een Border Collie 

en Ruud Peschier 
 met Laekense Herder Morris 

(52e).  
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1995 
Italië Torino, in een 

splinternieuwe 
sporthal naast het 
Del Alpi stadion 

(Juventus) ging al-
les op Italiaanse 

wijze “piano, pia-
no” met andere 

woorden het maak-
te niet uit hoe laat 

het werd. Gelukkig 
sliep het Neder-

landse team voor 
de deur in campers 

en caravans.  
Keurmeesters wa-
ren dhr. Berini (It) 
en mw. Catharina 
Söderström (CH).  

 
De Nederlandse ploeg bestond uit Benny Willemse met Alice en Cathy McDonald met 
Glen beiden met een Border Collie, Anja Smit met haar Austrailian Cattle Dog Digger, 
Caty Both met Gandor (reserve) en Theo Panen met Shaggy; beiden met een Tervuerense 
Herder. Het team kleine honden werd gevormd door Gert Woudenberg met zijn Hollandse 
Smoushond Kiko, Marola van der Vlist met Cheryll (reserve), Monique Kist met Nigel (8e), 
Adèle Werners met Kane en Hilda Schriek met Blues; zij liepen allemaal met een Sheltie. 
Het kleine hondenteam werd zesde en het grote honden team werd vierde.  
De coach was Dick Lodder. 
 
 

1996 
1996 werd een topjaar. Een heuse Wereldkampioen voor Nederland: Hilda Schriek met 
Shetland Sheepdog Blues bij de kleine honden. De keurmeesters waren Marco Mouwen 
(CH) en Jon Olsen (N). Voor Nederland kwamen uit: Carool Dielen met Rock, Wilco van 
Tellingen met Flash, Jan Sprij met Tommy, Benny Willemse met Alice allemaal met een 
Border Collie en Yvonne Clements met Sheltie Tjico (27e), in het grote hondenteam. Het 
kleine hondenteam bestond uit: Hilda Schriek met Blues, Han Weijers met Shelley (moest 
helaas verstek laten gaan), Leo Mouchart met Aika allemaal met een Sheltie, Aukje Swarte 
met Border Terriër Thura en Arie van der Waal met Kooikerhondje Barley (team).  
Het grote honden team werd 5e en het kleine hondenteam 13e.  
De coach was Dick Lodder en werd aangevuld met technisch coach Anja Smit. 
 

Van L naar R 
Yvonne Clements, 

Hilda Schriek 
Carool Dielen 

Dick Lodder (coach) 
Benny Willemse,  

Aukje Swarte, 
 Wilco van Tellingen, 

 Leo Mouchard,  
Arie van der Waal, 

 Jan Sprij en 
technisch coach Anja Smit 

Staand van L naar R 
Dick Lodder (coach) 

Cathy McDonald 
Benny Willemse, Anja Smit 

Caty Both en 
Theo Panen 

Gehurkt van L naar R 
Marola van der Vlist 

Adèle Werners 
Gert Woudenberg 
Monique Kist en 
 Hilda Schriek 
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1997 
De reis ging naar Kopenhagen; dit keer onder een Spaanse en een Deense keurmeester.  
Deelnemers in grote hondenteam waren: Sjaak Nagelkerke met Groenendaeler King,  
Henri van Steenis met Border Collie Mitchel (8e), Pia van der Vall met Tervuerense Herder 
Himoroki (19e), Anne Mieke Wijshake met Border Collie Layla en Caty Both met Tervue-
rense Herder Gandor (11e).  
 
Het kleine hondenteam werd gevormd door Marola van der Vlist met Sheltie Cayuse, Ver-
onica Morsink met Hollandse Smous Sindy (34e), Irene Kruiswijk met Sheltie Kavik (19e), 
Lineke Benjamins met Sheltie Skippy (50e) en Monique Kist met Sheltie Nigel (9e). Ook 
de Wereldkampioen van 1996 Hilda Schriek met haar Sheltie Blues (25e) deed mee. Bij de 
grote honden boekten we een teamsucces: vice Wereldkampioen oftewel een 2e plaats ach-
ter de Zwitserse ploeg. Het kleine honden team werd 6e. De coach was Dick Lodder en 
technisch coach Anja Smit. 
 

1998 
Op naar Slovenië met als keurmeesters Saso Novak (Slo) en Dick Lodder (NL), 
een prachtige sporthal en een mooi land. De Nederlandse ploeg bestond uit 
Wilco van Tellingen Flash (2e), Henri van Steenis met Mitchel (3e), Hein van 
Bommel met Cobra (7e). Jan Sprij met Tommy (15e) en Bianca van Gastel met 
Diestro (team) allen met een Border Collie. Voor de kleine honden traden in 
het strijdperk; Veronica Morsink met Hollandse Smoushond Sindy (17e), Mar-
jolein Stramrood met Welsh Terriër Gwenny (37e), Hilda Schriek met Sheltie 
Blues (45e), Michiel Franken met Schapendoes Annabel en Monique Kist met 
een Sheltie Nigel (12e). En we kwamen weer op het podium; bij de grote hon-
den individueel werd Wilco tweede en veroverde Henri een derde plaats. De 
kleine honden eindigden in de middenmoot. Bij de teams eindigden we op de 
12e (klein) en op de 14e (groot) plaats. De coach was Adri van den Bosch en 
technisch coach Anja Smit. 

 

1999 
Dan in 1999 op Duitse bodem in de Westfalenhalle te Dortmund. Dit jaar ging het niet 
goed, misschien kwam het door het enorme supportersgeweld uit Nederland. Een teleurstel-
lend kampioenschap voor Nederland, behalve de zeer goede 5e plaats van Monique Kist en 
een 15e plaats voor Sjaak Nagelkerke. Aanwezig voor Nederland grote honden: Cor Groen 
in ’t Woud met Mechelse Herder Kelly (103e), Sjaak Nagelkerke met Groenendaeler King 
(15e) verder Carool Dielen met Trim (79e), Mellanie de Koster met Jen-Ai (reserve) en Ton 
van der Laar met Rex (107e) allen Border Collie. Kleine honden: Nico Habermehl met Staf-
fordshire BullTerriër Juultje (16e) en Hilda Schriek (46e), Monique Kist (5e) Roberto Groot 
(reserve) en Carin Stavast (53e) met hun Shelties Blues, Nigel, Woody en Bobo. Het grote 
hondenteam werd 22e en het kleine team behaalde de 7e plaats.  
De coach was Dick Lodder en technisch coach Anja Smit. 
 

 

Staand van L naar R 
coach Dick Lodder 
Ton van der Laar 

Roberto Groot 
Carool Dielen 

Sjaak Nagelkerke 
Carin Stavast 

Cor Groen in ’t Woud 
technisch coach Anja Smit 

Gehurkt van L naar R 
Mellanie de Koster 

Monique Kist 
Nico Habermehl en 

Hilda Schriek 

Dick Lodder 
 als coach  

Wilco van Tellingen werd door 
de Zwitserse winnaar 

op het ereschavot getrokken 
3e werd Henri van Steenis 
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2000 
Dan de zee over naar Helsinki met een ploeg van acht, weer vier grote honden en vier klei-
ne. Dit keer moesten we met z’n allen met het vliegtuig. Maar gezien het aantal honden 
moesten het zelfs twee vluchten worden. Anja ging met een aantal ‘s morgens en Dick 
volgde ‘s middags met de rest. 
De deelnemers (allemaal met een Border Collie) zijn Anne-Mieke Wijshake met Layla 
(113e), Bianca van Gastel met Diestro (90e), Ton van der Laar met Rex (7e) en Henri van 
Steenis met Mitch (50e). De kleine honden bestonden uit Shelties; Hilda Schriek met Blues 
(10e), Monique Kist met Nigel (70e), Tiny Guth met Lucky (19e) en Jacco Jacobs met By-
oux (14e). Het resultaat: bij de grote honden een geweldige prestatie van het grote honden-
team op de 2e plaats. Het kleine hondenteam eindigde op de 14e plaats. De coach was Dick 
Lodder en technisch coach Anja Smit. 
 

 
 

2001 
In dit jaar weer een eind weg; Porto in Portugal. De meeste deelnemers gingen nu ook weer 
met het vliegtuig. De anderen en vele supporters verkozen de auto voor de ruim 2300 kilo-
meter. De deelnemers waren bij de grote honden Ton van der Laar met Rex (15e), Henri 
van Steenis met Mitchell (14e), Marcel Verbruggen met Megan (98e) en Wilco van Tellin-
gen met Flash (30e), bij de kleine honden Floor Goddijn met Bommeltje (49e), Monique 
Kist met Nigel (24e), Marjo de Ruijter met Casey (50e) en Monique Bos met Magic (14e). 
Ook hier weer het grote hondenteam wat de beste prestatie neerzette (5e plaats), maar net 
niet op het podium. Een foutje werd ons noodlottig. Het kleine hondenteam werd 15e. Voor 
het eerst zagen we hier de zwarte tunnels, onze honden hadden er geen probleem mee.  
De coach was Dick Lodder en technisch coach Anja Smit. 
 

 

Staand van L naar R 
coach Dick Lodder 
Henri van Steenis 

Wilco van Tellingen 
Marcel Verbruggen 

technisch coach Anja Smit 
Ton van der Laar 

Gehurkt van L naar R 
Floor Goddijn 
Monique Bos 

Monique Kist en 
Marjo de Ruijter 

Staand van L naar R 
technisch coach Anja Smit 

Tini Guth 
Jacco Jacobs 
Monique Kist 
Hilda Schriek 

coach Dick Lodder 
Gehurkt van L naar R 

Henri van Steenis 
Anne-Mieke Wijshake 
Bianca van Gastel en 

Ton van der Laar 
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WK AGILITY 2001 
DOOR SUSAN OPHORST 

 
HET EERSTE WEEKEND VAN OKTOBER WORDT DOOR 

BEHENDIGHEIDSENTHOUSIASTELINGEN OVER DE HELE 
WERELD VRIJGEHOUDEN VOOR EEN ALTIJD WEER BIJZONDER 
EVENEMENT: HET WERELDKAMPIOENSCHAP BEHENDIGHEID  

 
Zowel individueel als in de landenteams, strijden groot en klein voor de felbegeerde titel 
Wereldkampioen. Deelnemers en supporters uit Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, 
Groot-Brittannië, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, Polen, Tsjechië, 
Oostenrijk, Zwitserland, Portugal, Spanje, Italië, Slovenië, Kroatië, Letland, Rusland, Isra-
el, Zuid-Korea, Verenigde Staten van Amerika, Argentinië, Brazilië en Zuid-Afrika kwa-
men in Porto, Portugal, bijeen voor het grootste internationale behendigheidsfeest van het 
jaar. 
 

Nederland 
Van Nederlandse zijde bestond de bijdrage uit vier grote honden, vier 
kleine honden en een vijftigtal in oranje gehulde supporters. De Neder-
lands Kampioenen; Ton van der Laar met Border Collie Rex en Monique 
Kist met Sheltie Nigel, waren de eersten die zeker waren van hun plaat-
sing voor dit WK.  
Aan de hand van de competitiestand kwamen daar bij de grote honden de 
Border Collies Flash en Mitchell van respectievelijk Wilco van Tellingen 
en Henri van Steenis en de Australian Cattle Dog Megan van Marcel 
Verbruggen bij. Het kleine hondenteam bestond geheel uit Shelties. 
Naast "oudgediende" Nigel, vulden Magic, Casey en Bommeltje als 
nieuwkomers op het WK-toneel de selectie aan, terzijde gestaan door 
hun handlers Monique Bos, Marjo de Ruijter en Floor Goddijn.  

Individueel  
Op voorhand werden vooral de kansen bij de grote honden op individueel eremetaal hoog 
ingeschat. Na de Jumping op de eerste dag was deze hoop al wat geslonken. Ondanks drie 
honden met een foutloze ronde, was de hoogste plaats op dat moment de 24e plaats van 
Wilco met Flash. Het internationale niveau leek wederom gestegen en veel honden werden 
in een adembenemend hoog tempo over het parcours gestuurd. In de wetenschap dat veel 
zeer snelle honden wel eens een foutje maken op het Vast-parcours ging het oranjelegioen 
toch hoopvol de tweede dag in. Van de kleine honden lukte het Magic en Nigel om foutloos 
rond te komen op de Jumping. Bij de kleine honden sprongen vooral enkele razendsnelle 
Poedels in het oog. De 25e plaats van Monique en Magic deed hopen op een eindklassering 
bij de eerste tien. Wilco en Flash moesten op het Vast-parcours voluit lopen om nog kans te 
maken op een toppositie. Dit deden zij dan ook, maar daarbij liepen ze helaas tegen een 
fout aan. Hoogst geklasseerde Nederlander werd Henri van Steenis, die Mitchell in twee 
foutloze parcoursen naar een 14e plaats bracht. Hij werd op de voet gevolgd door Ton van 
der Laar met Rex op de 15e plek.  
 
Bij de kleine honden wisten Monique met Nigel en Monique met Magic wederom foutloos 
rond te komen. Voor de tien jaar oude Nigel was dit de bekroning op een lange en succes-
volle carrière in de behendigheid. Hij mag na zijn 24e plaats op dit WK van zijn pensioen 
gaan genieten. Magic bereikte met zijn WK-debuut een 14e plaats en was daarmee de beste 
deelnemer uit de Benelux bij de kleine honden. 
 
Teams 
Bij de teams bereikten de grote honden een aardige uitgangspositie met een 6e plaats na de 
eerste dag. De kleine honden moesten teveel fouten laten staan en kwamen niet verder dan 
een 17e stek. De tweede dag bleek het helaas weer nodig om een foutje te laten staan, maar 
wist het team desondanks op te klimmen naar de 15e plaats. Het grote hondenteam liet de 
gemoederen langer in spanning. De teams die boven de Nederlanders stonden, gingen ach-
ter elkaar de fout in. Marcel Verbruggen moest als laatste starten, omdat zijn hond loops 
was. Hij wist dat een plaats op het podium mogelijk was als hij foutloos rond zou komen. 
Er stond daardoor een onvoorstelbare druk op deze combinatie, die voor de eerste maal op 
een WK van start ging. Het lukte Marcel en Megan om zonder fouten het parcours te vol-
brengen, maar de tijd was helaas niet voldoende voor een medaille. Nederland eindigde op 
een eervolle 5e plaats. 

Deel van het Oranjelegioen 
Zus Sterkens, 

Wilco van Tellingen  
en op de achtergrond 
Anita van Tellingen 
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De winnaars  
De snelheid van de honden en de durf van de handlers was zowel bij de grote als de kleine 
honden weer opzienbarend. Terwijl bij de grote honden de Border Collies immer duidelij-
ker regeren, is bij de kleine honden de verscheidenheid aan rassen in de top opmerkelijk. 
Evenals in Nederland presteren ook hier veel Shelties goed, maar daarnaast waren de pres-
taties van Poedels, Pyreneese Herdershondjes, Border Terriërs, een Keeshondje, een Krom-
fohrländer, een Beagle en een Yorkshire Terriër zeer goed.  
 
De top drie individueel kende zelfs geen enkele Sheltie. De eerste plaats werd bezet door de 
verbluffende Poedel Diamond Kroun Bidzh van Elena Klokova uit Rusland. De Franse 
Sylvain Jacquemin lukte het na een aantal kansrijke jaren nu eindelijk om met zijn Pyrenee-
se Herdershondje Mira in de prijzen te lopen, zij werden tweede. Op de derde plaats weder-
om een Russische, Svetlana Tumanova, die met de free style handling van haar Keeshondje 
Aisknekht Osborn het publiek op het puntje van de stoelen hield. 
 

 
Ondanks de overmacht van de Border Collies in het deelnemersveld bij de grote honden, 
waren er natuurlijk enkele uitzonderingen. Individueel Wereldkampioen werd weliswaar 
een Border Collie, Salts Joborgs Lotus van de Zweedse Jenny Damm, maar de tweede 
plaats werd ingenomen door een Briard. Deze Noun du Lur'Yanov van Patrice Willaume uit 
Frankrijk was vooral op het Vast-parcours zeer imponerend.  
 
De derde plaats was voor onze zuiderburen reden voor een feestje: de Belgische Sally 
Andrews veroverde deze plaats met haar Border Collie Daley. Honden van andere rassen 
die indruk maakten waren bijvoorbeeld de Amerikaanse Australian Shepherd Slydrock's 
Solar Power en diverse Belgische Herders. Bij de strijd om de wereldtitel voor kleine hon-
denteams veroverde het Finse team, evenals vorig jaar, het goud. Het team van de VS 
kwam daar vlak achter op de tweede plaats. Een groter gat bestond tussen plaats twee en de 
nummer drie, het Zweedse team. De top van de grote hondenteams na de eerste dag ging op 
dag twee weer grotendeels ondersteboven. Alleen de Amerikanen toonden voldoende koel-
bloedigheid en hielden hun foutloze, eerste plaats vast.  
 
Enkele uren na de eerste Amerikaanse aanvallen op Afghanistan klonk het Amerikaanse 
volkslied door het Pavilhao Rosa Moto. Een indrukwekkend moment. Het zilver was voor 
het team van Oostenrijk, dat na de eerste dag nog zevende had gestaan met één fout. Het 

Spaanse team werd zelfs derde na een negende plaats op de 
eerste dag. 
 
Het  parcours  
De Noorse keurmeester Jon Olsen en de Portugese Luis Narci-
so tekenden dit Wereldkampioenschap voor de parcoursen. 
Deze werden gekenmerkt door vloeiende lijnen en oplosbare 
valkuilen. Zoals gebruikelijk op het WK, moest de tunnel weer 
meermalen vanaf de "onlogische" kant genomen worden. De 
zwarte tunnels vormden echter al een probleem op zich. Veel 
honden, met name de Israëlische, de Britse en de Zuid-
Afrikaanse, vertrouwden dat zwarte gat niet en keerden om. Zij 
zijn duidelijk de lichtergekleurde variant gewend.  
Ook de wip bleek bij de grote honden een obstakel van belang, 
waarop door de keurmeesters zeer streng gekeurd werd.  
Dit, in combinatie met de hoge snelheden, veroorzaakte een 
hoog aantal flyers. 

Marcel Verbruggen 
met Megan 

klaar voor de start 

Deelnemers en coaches  
wachten gespannen af 
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Jumping-parcours  
Op de individuele Jumping van 
Jon Olsen kwam meer dan de 
helft van de combinaties foutloos 
rond. Dit kwam voor de keur-
meester enigszins als een veras-
sing, omdat hij meende een tech-
nisch parcours te hebben ge-
bouwd, waarop hij meer fouten 
verwacht had. Het niveau van 
handling leek hem dan ook erg 
gestegen ten opzichte van voor-
gaande jaren. 
 
Algemeen 
Op internationale wedstrijden is 
het verschil in handling tussen de 
verschillende landen altijd inte-
ressant. Het niveau komt steeds 
dichter bij elkaar te liggen, waar-
door er geen "slechte landen" 

meer zijn, maar de wijze waarop dit niveau bereikt wordt kan behoorlijk uiteenlopen. Het 
niveau van de mini's leek in eerdere jaren wel eens wat achter te blijven bij dat van de grote 
honden, maar was nu zonder meer indrukwekkend te noemen.  
 
Invoering S-M-L systeem 
Met de snelheid die tegenwoordig bereikt wordt ligt succes zeer dicht bij mislukking. Dit 
bewezen de Fransen, die in de twee voorgaande jaren onverslaanbaar waren en nu vrijwel 
volledig buiten de boot vielen. De vraag is of dit volgend jaar zal veranderen met de invoe-
ring van het Small/Medium/Large systeem. Hierdoor bestaan de teams ieder nog slechts uit 
drie combinaties, zodat er geen uitslag meer weggestreept kan worden, zoals nu het geval 
is. Het lijkt mogelijk dat hierdoor het accent wellicht toch weer wat meer op foutloos boven 
snelheid komt te liggen.  

 
WK 2002 
Oorspronkelijk zou Kroatië het WK in 2002 organiseren, maar dit land heeft zich terugge-
trokken. Aangezien de nieuwe indeling van de klassen waarschijnlijk talloze organisatori-
sche problemen met zich meebrengt, is gekozen voor een land met ervaring in het organise-
ren van een WK. In 2002 zal de behendigheidskaravaan daarom, evenals in 1999, afreizen 
naar Dortmund in Duitsland. Bron “Onze Hond”  

Een WK vindt altijd in een 
overdekte accomodatie plaats 

Parcoursverkennen 
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2002 
 

 
 
Dan 2002 weer in Duitsland naar de Westfalen-hallen in Dortmund. Bij de grote honden 
weer allemaal Border Collies; Bianca van Gastel met Diestro, Ton van der Laar met Rex en 
voor het eerst Rob Peen met Twister. Bij de Medium (dit was tevens het eerste jaar dat er in 
drie categorieën werd gesprongen) Marjo de Ruijter met Sheltie Casey, Willem-Alexander 
Kelders met Sheltie Jacky en Susan Ophorst met Sheltie Chippie. Bij de Small-honden: 
Floor Goddijn met Sheltie Bommeltje, Natasja Ebben met Sheltie Djoura en de Border Ter-
riër Alma van Jakob Muis.  
 
De beste prestatie werd geleverd door Willem-Alexander met een prachtige 3e plaats. Marjo 
uit dezelfde klasse behaalde de 7e plaats. Het team Small werd 4e en viel dus net naast de 
medailles. Bij de Large werd Bianca met Diestro 12e, Ton 39e en Rob door een disk op 
plaats 98. Bij de Small op de 10e plaats Floor met Bommeltje; Jakob met zijn Border Terri-
er Alma op de 19e plaats en op de 23e plaats Natasja met Djoura.  
De coach was Dick Lodder en technisch coach Anja Smit. 
 

2003 
In 2003 gingen we weer naar Frankrijk en voor ons een jaar om snel te vergeten; het slecht-
ste jaar wat betreft de prestaties. Keurmeesters waren uit het gastland Frankrijk, Maryannic 
Jourden en uit België Emiel Vervoort. Veel diskwalificaties vielen er en natuurlijk ook bij 

ons. Nooit hadden we een betere voorbereiding 
dan in 2003 met een eigen trainingshal, waar dus 
op tapijt getraind kon worden.  
Bij de Large honden deden de Border Collies 
mee van Rob Peen met Twister (111e), Bert 
Bouman met Tika (78e) en Susan Ophorst met 
Mac (58e).  
Bij de Medium waren de Shelties van: Marjo de 
Ruijter met Casey (46e), Jurgen Smit met Max 
(23e) en Adèle Werners met Djuna (13e). Bij de 
Small Floor Goddijn met Sheltie Bommeltje 
(27e) en Natasja Kelders met Sheltie Djoura (9e) 
en tenslotte Gerry van der Velden met 
Vlinderhondje Mirza (48e). Natasja met Djoura 
werd met een mooie 9e plaats de beste 
Nederlander. De coach was Dick Lodder en 
technisch coach Ton van der Laar.  
Tekst: Dick Lodder  

Her Nederlandse team 
staand van L naar R 

Met vlag Wendy Willemse 
Anja Smit (coach) 

Tine Honing-Verbarendse 
(FCI gedelegeerde NL)) 

Ton van der Laar 
Rob Peen 

Marjo de Ruijter 
Natasja Ebben 

Dick Lodder (coach) 
Willem-Alexander Kelders 

gehurkt van L naar R 
Jakob Muis 

Floor Goddijn 
Susan Ophorst en 
Bianca van Gastel 
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SUPPORTERSLEGIOEN 
DOOR KEES STOEL 

 
In 1994 kwam ik voor het eerst als supporter op het Europees kampioenschap in Arnhem. 
Vanaf dat kampioenschap werden de Europese- en Wereldkampioenschappen een jaarlijks 
uitje voor vele supporters. Het aantal supporters is gestaag gegroeid van een stuk of dertig 
in Turijn in 1995 tot tussen de 300 en 400 in Dortmund in 1998 en 2002. 

Eigen l ied  
Afhankelijk van de plaats waar het evenement gehouden wordt, wisselt het aantal fanatieke-
lingen dat de reis onderneemt. Maar het aantal fanatieke supporters groeit nog steeds. En 
niet alleen bij de Nederlanders. In Helsinki (2000) bevolkten op de zondag tussen de 10.000 
en 12.000 duizend toeschouwers de tribunes. 
 

Op de EK-selectiewedstrijd in 
Koewacht van het seizoen in 1995 
namen Jeanne Willemse, Wilma 
Klarenbeek en Brenda Fekkes-
Bottema het initiatief om liedjes 
voor de Nederlandse deelnemers 
te gaan schrijven. Met een groot 
aantal fans zijn ter plaatse vele 
liedjes gemaakt. De beste ervan 
zijn door “het Contactvlak” in 
boekvorm uitgebracht en door de 
supporters in Italië ten gehore ge-
bracht. Ook dit is een traditie ge-
worden, want nog steeds heeft ie-
dere Nederlandse deelnemer een 
eigen lied. Maar ook voor alle 
deelnemers met een dis-
kwalificatie is er een lied.  
Het door de familie Willemse 
geïntroduceerde “always look at 
the bright side of life” is een 
“tob(p)hit”. 

Natuurlijk 
met Willem van Son 

als supporter 

Het legioen 
met oranje petten, mutsen, 

vlaggen, verf, sjaals, sokken, 
shirts, broeken en ??? 
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Wereldberoemd 
In onze sport zijn de Nederlandse supporters wereldberoemd geworden. Uitgedost, zoals 
bekend van het schaatsen, en met Jeanne voorop als groot zangtalent en entertainer zijn in 
vele agilitytempels de toeschouwers uit hun dak gegaan. Effect op de supporters van andere 
landen bleef dan ook niet uit.  
Het Franse legioen wilde niet voor de Nederlanders onderdoen en brachten zelfs een trom-
pettist mee. De samenzang met de Franse supporters en de polonaise met iedereen die maar 
mee wilde doen verbaasde menige toeschouwer die voor het eerst op zo’n evenement 
kwam. Hein van Bommel deelde in Dortmund enkele honderden oranje fluitjes uit en de 
rest laat zich raden . . . . 
 
Ruilhandel  
Naast de Zwitserse supporters die al in 1995 eenheid van tenue hadden, is elk land nu her-
kenbaar aan de shirts en andere carnavaleske kledingstukken, althans op de eerste dag. De 
levendige ruilhandel in vooral shirts zorgt ervoor dat velen de tweede dag uiterlijk van nati-
onaliteit veranderen. 
 

 
Feest  
Beroemd is ook de Marcarena. De Zwitserse organisatie draaide dit nummer als pauzemu-
ziek. Anne-Mieke Wijshake danste eerst bescheiden naast de tribunes en vlak voor de slui-
tingsceremonie vroeg ze aan de organisatie om het nog een keer te draaien. Met enkele an-
deren trok ze de stoute schoenen aan en dansten ze in de ring, al snel vergezeld door enkele 
Franse supporters. Daarna brak het feest los.  
 
Sinds die tijd is de Marcarena een vast onderdeel van een grote happening voor de prijsuit-
reiking geworden.  
En als de organisatie niet over het nummer beschikt, krijgen ze het ter plekke van Anne 
Mieke. De organisatoren houden nu rekening met feestende supporters en feestende deel-
nemers. Een grote de menigte host, danst en feest. Een waar verbroederingsfeest. 
 
Te klein 
Maar een nadeel is wel dat de hallen waarin het WK georganiseerd wordt te klein zijn als 
het in de buurt gehouden wordt. In Dortmund 1998 was het al overvol, en zelfs in 2002, 
wederom Dortmund, was het met de extra tribune erbij nog voller.  
Op last van de brandweer werd in de loop van de zondag de kaartverkoop gestaakt  

“All for one” in een  
mondiaal  

verbroederingsfeest 
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WK ORGANISATIE 
DOOR KEES STOEL 

 
Op het moment dat bekend werd dat het Euro-
pees kampioensschap in Turijn zou plaatsvin-
den, in het behendige hondenjaar 1995, rees de 
vraag hoe gaan we daar naar toe en wie doet 
wat. Hans Goossens had hier al ervaring in als 
deelnemer aan eerdere kampioenschappen en 
zijn creatieve inspiratie leidde tot een reisje 
Turijn in twee dagen met campers en caravans. 
De lol stond voorop en dat hebben we ook ge-
had. Slapen op een parkeerterrein bij de hal 
met als enige sanitaire voorziening stromend 
water uit openbare kranen. Een paar keer uit 

eten met een hele groep maakte het een echt feest. 
 
Het enthousiasme bij de supporters leidde er toe dat ik ver voor het kampioenschap al in-
formatie ging verzamelen en die publiceerde. Dat betekende informeren bij de familie Lod-
der, bij Cynophilia en rechtstreeks bij de organisatie. Ook over het verblijf in den vreemde 
kreeg ik allerlei vragen over hotels, campings, slapen op parkeerplaatsen bij de hal, eigen 
honden mee in de hal, vliegreizen en dergelijke. Zoeken op internet, bezoeken aan reisbu-
reaus, collectief reserveren van campingplaatsen en telefoontjes naar het buitenland zijn zo 
van die zaken die daar mee gemoeid zijn. 
 

 
 
Het kampioenschap in Dortmund (Duitsland) in 1998 bracht weer een nieuw aspect met 
zich mee. Vooraf entreekaarten bestellen. In de Westfalen-hallen kunnen maar 3500 toe-
schouwers en mijn verwachting was dat uit de omringende landen veel meer supporters 
naar de wedstrijden zouden gaan dan in andere jaren. Het was voor bijna iedereen dichtbij. 
Je ziet het al voor je met enkele duizenden supporters in de rij staan bij de kassa om een 
kaartje te kopen. Bij de organisatie kon je kaarten bestellen als je die maar vooraf betaalde. 
Alhoewel de afstand niet groot is maakt dat voor de verzend- en bankkosten niets uit en ie-
der voor zich laten bestellen maakt een kaartje wel erg duur. De oplossing was eenvoudig. 
Een nieuwe bankrekening en een publicatie dat de kaarten via mij besteld konden worden. 
Dat idee sloeg aan want meer dan 300 kaarten zijn door mijn handen gegaan. 
 
Vanaf het begin was het een traditie dat het team en de supporters het kampioenschap af-
sluiten met een etentje. Ook hier is meestal het één en ander te regelen. Het zoeken naar een 
gelegenheid, het informeren van iedereen van waar en wanneer hoort daar onder andere al-
lemaal bij. Deze etentjes eindigden dikwijls in een groot feest. Een absoluut hoogtepunt 
was het buffet in een restaurant naast de camping in Dortmund (1998) waar circa 120 Ne-
derlanders en enkele Belgen de tent volledig op zijn kop zetten.  

Kennersoverleg 

Organisator 
Kees Stoel 
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WK AGILITY 2002 
DOOR SUSAN OPHORST 

 
Veel mensen beginnen met agility om recreatieve redenen. Lekker iets met de hond doen, je 
"rolt" erin na de gehoorzaamheidscursus. Voor een deel van die mensen wordt agility een 
sport, waarvoor ze serieus trainen en regelmatig een wedstrijd bezoeken. Een nog kleiner 
deel ziet agility als "way of life", waarbij weekenden gespendeerd worden aan wedstrijden 
en cursussen, vakanties in het teken van een trainingskamp of buitenlandse wedstrijden 
staan en familie er al lang aan gewend is dat verjaardagen moeten wijken voor agility. Voor 
die laatste groep is één van de hoogste doelen het wereldkampioenschap agility, dat dit jaar 
op 4, 5 en 6 oktober in Dortmund gehouden werd.  
 
Na veertien jaar trainen en wedstrijden lopen met verschillende honden, was het voor mij 
de eerste keer dat ik als deelnemer voor het Nederlands team uit mocht komen op het WK. 
 

Select ie  
Voor het eerst kwamen dit jaar 
drie hoogtecategorieën uit op het 
WK: Large, Medium en Small. 
Daarnaast nemen nog steeds ieder 
jaar meer landen deel aan het WK.  
Deze twee omstandigheden maak-
ten het dan ook noodzakelijk om 
het WK op drie dagen te organise-
ren en de teams terug te brengen 
van vier naar drie deelnemers per 
hoogtecategorie. In Nederland 
worden de teams voor het WK 
samengesteld uit de nummers één 
en twee van de competitie in de C-
klasse na zes wedstrijden en de 
Nederlands kampioen.  

 
Verder kiest KNK Cynophilia, in Nederland verantwoordelijk voor de selectie, ervoor om 
de deelnemers zowel voor het team WK als voor het individuele WK te laten lopen, in 
plaats van verschillende deelnemers op deze onderdelen. Naast het team, dat dus totaal uit 
negen deelnemers bestaat, wordt per hoogtecategorie de nummer drie in de competitie als 
reserve aangewezen, voor het geval een deelnemer uitgeschakeld raakt door een blessure of 
iets dergelijks. In de C-Medium, waarin ik met mijn Sheltie Chippie uitkom, werd flink 
strijd geleverd om de WK-plaatsen. De eerste plaats was al snel vergeven aan Marjo de 
Ruijter die met Casey een flinke voorsprong in het klassement nam. Voor de tweede plaats 
waren echter diverse gegadigden, waardoor het tot de laatste selectiewedstrijd spannend 
bleef. Die laatste selectiewedstrijd werd bij KC Culemborg gelopen en vergde flink wat van 
mijn zenuwen. Na een goed Vast-parcours verprutste ik de Jumping en moest ik nagelbij-
tend afwachten wat mijn directe concurrent, Jurgen Smit met Max, zou doen. Op de laatste 
rechte lijn van het parcours gooide Max een latje van een sprong, waardoor Chippie en ik 
hen nipt voor bleven in het klassement. Het derde Mediumteamlid werd enkele weken later 
op het Nederlands Kampioenschap bekend: Willem-Alexander Kelders met Jacky. 
 
Voorbereiding 
Het WK wordt meestal op een ondergrond van tapijt gehouden. Dit heeft te maken met het 
tijdstip van het kampioenschap, dat altijd in oktober gehouden wordt, en het aantal toe-
schouwers. Deze factoren maken het noodzakelijk om het evenement in een binnenaccom-
modatie met tribunes te organiseren, waardoor de ondergrond haast automatisch tapijt is. 
Aangezien de meeste wedstrijden in Nederland op gras gelopen worden, is het verschil voor 
hond en handler groot. Honden hebben minder grip op het tapijt en glijden daarom meer in 
met name de bochten en de slalom. Handlers zijn juist sneller op tapijt, waardoor hun posi-
tie ten opzichte van hun hond anders dan anders is. 
Ter voorbereiding op het WK werd er een aantal trainingen op tapijt gehouden onder lei-
ding van de coaches Dick Lodder en Anja Smit. Deze dienden om de teamleden aan tapijt 
te laten wennen en om de coaches de gelegenheid te geven om de deelnemers te leren ken-
nen. Op het WK moet een coach de deelnemers immers kunnen begeleiden en daarvoor is 
inzicht in de wijze van trainen en problemen van hond en/of handler noodzakelijk. 

Susan Ophorst 
met Chippie 
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Gli jden 
Chippie en ik hadden al enkele wedstrijden op tapijt gelopen, waardoor ik wist dat hij vrij 
veel last van tapijt heeft. Hij zet veel aan in een parcours, waardoor hij makkelijk wegglijdt. 
Ook tijdens de WK-trainingen bleek dit weer. Door mijn hogere snelheid op tapijt was ik in 
staat om voor hem uit te komen, terwijl dat op gras zelden lukt. Dit leidde ertoe dat Chippie 
nog harder aan ging zetten om te proberen mij in te halen, met grotere glijpartijen en het af-

gooien van latten tot gevolg. Ook bij de insteek van de sla-
lom leverde mijn positie een probleem op; als ik te dicht bij 
de slalom aanzette, miste Chippie de insteek. Mijn strategie 
voor het WK zou daarom worden om Chippie zoveel moge-
lijk zelf zijn tempo te laten bepalen en de ruimte te geven. 
Eén en ander zorgde er wel voor dat mijn zelfvertrouwen 
slonk. Naast de jubelstemming over mijn selectie kwam nu 
een stukje angst dat mijn prestaties tegen zouden vallen en 
het team daardoor benadeeld zou kunnen worden. 
 
Andere aspecten in de voorbereidingsfase gaven meer reden 
tot vrolijkheid. Bij KNK Cynophilia werden de trainings-
pakken gepast en verdeeld. Rondlopen in een trainingspak 
met heel groot NEDERLAND op je rug geeft toch wel een 

speciaal gevoel. Ook ging ik op zoek naar nieuwe indoorschoenen. Je moet er immers niet 
aan denken om onderuit te gaan op een WK. Ook teveel grip bleek echter niet ideaal, omdat 
daardoor de kans op knieblessures groter wordt. In een bocht kan je voet immers blijven 
staan, terwijl de rest van je lichaam nog in beweging is. De sponsors, Pal en Favoriet, zorg-
den voor T-shirts, een sweater en een sporttas. Klaar voor de strijd. 
 
Tapi j t  
Aangezien het de eerste maal was dat het WK in drie hoogteklassen verdeeld was, was de 
organisatie in handen gelegd van een ervaren land. Duitsland organiseerde in 1999 ook al 
het WK in Dortmund. Op donderdag had elk land de gelegenheid om even op het tapijt te 
trainen. Vrijdag liepen Small en Medium een Jumping voor het individuele kampioenschap 
en een Vast-parcours voor het team, Large liep slechts de Jumping individueel. De zaterdag 
stond in het teken van het teamkampioenschap, terwijl op zondag de finales individueel ge-
lopen werden. Tijdens de training bleek het tapijt al behoorlijk glad. De honden reageerden 
echter goed en vlot werd de training door het Nederlandse team afgewerkt. Ondertussen 
zette een kleine groep oranjesupporters een vak op de tribune af met oranje vlaggetjes.  
's Avonds namen we deel aan een feestelijk diner, waar nog niet veel van zenuwen te mer-
ken was. Iedereen had het goed naar zijn zin en beperkte zich tot frisdrank met oog op de 
naderende wedstrijd. 
 
De openingsceremonie was kort maar krachtig. Eerst kwamen alle teams achter hun vlag 
het veld op onder luid gejuich van de toeschouwers. Echt een geweldig gevoel om daar te 
lopen onder geklap en gejoel van een paar honderd oranjesupporters. Een optreden van de 
plaatselijke cheerleaders en de nodige toespraken volgden en daarna kon de wedstrijd dan 
eindelijk beginnen. De zenuwen begonnen nu toch wel toe te slaan. Keurmeesters Adri v.d. 
Bosch uit Nederland en de Duitse Hans-Jurgen Kruger stonden garant voor goed oplosbare 
parcoursen. Chippie kwam foutloos door de Jumping, maar bleek 0,70 seconden tijdsover-
schrijding te hebben. Mijn teleurstelling hierover was groot, want dat was ons in de 7,5 jaar 
dat we samen wedstrijden lopen nog nooit gebeurd.  
 
Ook op het Vast-parcours liepen we tegen tijdfouten aan en bovendien nog een raakvlak-
fout op de kattenloop, ook al zo'n zeldzaamheid. De andere Nederlandse deelnemers deden 
het gelukkig goed. Individueel waren er in alle hoogteklassen nog volop kansen op podi-
umplaatsen. Ontevreden met mijn prestaties heb ik 's avonds in het hotel de videoband be-
keken en geconstateerd dat ik actiever Chippie zou moeten remmen voor bochten om het 
uitglijden te beperken. Misschien dat de tijden dan beter zouden worden.  
 
Gelukkig werkte deze strategie, waardoor de team-Jumping op zaterdag netjes verliep. Mijn 
teamgenoten liepen deze keer tegen een fout aan en ook bij het largeteam ging niet alles 
van een leien dakje.  
Het Small-team greep net naast de medailles met een verdienstelijke vierde plaats, het Me-
dium-team werd negende, terwijl het Large-team met een achttiende plaats genoegen moest 
nemen. Respectievelijk Rusland, Luxemburg en Brazilië grepen het goud. Ook de tweede 
plaats van het Belgische Mediumteam is zeker het vermelden waard. 

De meeste honden lopen  
gedurende het wedstrijdseizoen 

buiten op gras en dan is het 
binnen op tapijt  

wel even wennen. 
Niet elke hond kan daar  

gemakkelijk op overschakelen 
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Finale  Small  
De zondag was de dag van de kansen voor Nederland. In de finale in de categorie Small 
liep Jacob Muis met Alma foutloos, met een minimale tijdsoverschrijding. Een nette negen-
tiende plaats was hun deel. Kanshebber Natascha Kelders liep met Djoura een prachtig par-
cours. Helaas gooide Djoura vlak voor het einde een latje van een sprong en verkeken was 
het eremetaal. Floor Goddijn wist Bommel weer foutloos rond te krijgen, ze verloren echter 
teveel tijd op de raakvlaktoestellen waardoor ze genoegen moesten nemen met een knappe 
tiende plaats. Wereldkampioene werd de Amerikaanse Erin Schaefer met Mach Hidyho 
Run For The Money.  
 
Medium 
Daarna was het de beurt aan de Mediums. Chippie en ik startten als eerste van de Neder-
landse deelnemers en ik was vast besloten het resultaat van zaterdag een vervolg te geven. 
Ik was zo verbluft door het wederom gemiste raakvlak van de kattenloop dat ik bijna het 
parcours kwijt was. Gelukkig wist ik het parcours verder zonder kleerscheuren door te ko-
men. Marjo en Casey kwamen foutloos rond in een prima tijd, die later goed bleek voor een 
zevende plaats. De spanning steeg toen Willem-Alexander Kelders aan de start verscheen, 
hij stond derde. Teamleden en supporters hielden hun adem in, terwijl Willem-Alexander 
met Jacky foutloos het parcours afwerkte en finishte in een prachttijd. Gejuich alom, want 
ze wonnen het brons! Het goud ging naar de Finse Kaisa Eskola met de elf jaar oude (!) 
Penny. Het sluitstuk was de finale individueel Large. Ton v.d. Laar had met Rex op de eer-
ste dag een fout gemaakt, maar kwam nu in een goede tijd foutloos rond. Diestro van Bian-
ca van Gastel had net als Chippie veel last van de gladheid van het tapijt. Ze kon daarom 
niet haar gebruikelijke snelheid ontwikkelen, maar bleef foutloos, wat hen een verdienste-
lijke 12e plaats opleverde. Alle ogen waren gericht op Rob Peen met Twister, die op een 
veelbelovende negende plaats stond. Na een raakvlakfout waren de kansen echter verkeken. 
Eerste werd de Franse Olivier Adyns met Onyx Red. 
 
Nabeschouwing 
Nederland heeft bij dit WK diverse kansen gehad en ze niet allemaal kunnen verzilveren. 
Natuurlijk speelt de vorm van de dag en de factor geluk daar een grote rol bij, niet iedereen 
kan uiteindelijk wereldkampioen worden. De individuele prestaties laten zien dat de meeste 
honden in het team qua snelheid goed in de top mee kunnen draaien. De teamprestaties la-
ten zien dat het uiteindelijk om foutloos rondkomen draait en daar mankeerde het helaas bij 
ons aan. In geen enkele categorie lukte het een team om over twee parcoursen drie deelne-
mers geheel foutloos rond te krijgen, terwijl de parcoursen niet extreem moeilijk te noemen 
waren. Waar de nadruk in de laatste jaren vooral op snelheid gelegen heeft, is dit misschien 
het begin van een terugkeer naar stabiliteit. Van "alles of niks" naar gecontroleerd lopen. 
Voor het individuele wereldkampioenschap zal dit echter niet opgaan. Er zijn zoveel hon-
den van zo'n hoog niveau dat een deelnemer er echt voor moet gaan om te winnen. Van vei-
lig lopen kan dan geen sprake zijn. Mijn eigen ervaring is gemengd. Ik ben dolblij en heel 
trots dat ik de kans heb gehad om aan een WK deel te nemen. Het zingen van het publiek 
voor de start, het gejuich van supporters na de finish ongeacht je prestatie, de saamhorig-
heid in het team en de spanning als je teamgenoten aan de start verschijnen, het prachtige 
moment waarop Willem-Alexander op de schouders genomen werd door de supporters: om 
nooit meer te vergeten. Daartegenover staat de teleurstelling van het niet waar kunnen ma-
ken van je eigen verwachtingen, het schuldgevoel (ja, echt waar) naar teamgenoten en sup-
porters als het niet goed gaat. Gelukkig overwint de positieve ervaring en zal ik zeker mijn 
best doen om nog eens een WK als deelnemer mee te maken. Met deze ervaring rijker zal 
ik dan alles op alles zetten om er ook qua prestaties een succes van te maken.  
Bron “Onze Hond”  

Jakob Muis 
met Alma 
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WK 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rob Peen 
met Twister 

Gefeliciteerd 
met en door Marjo de Ruijter 

Van L naar R 
Anita van Tellingen 

Wilco van Tellingen en 
Ineke Happée 

Geconcentreerd aan de start
Gerry van der Velde  

met Mirza 

En dan! 
Zijn er de felicitaties! 
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WK 2004 
MONICHIARI (ITALIE) 

 
OM MAAR METEEN MET DE DEUR IN HUIS TE VALLEN: 

WE HEBBEN WEER EEN WERELDKAMPIOEN!!  
HET WAS VANAF 1996 DAT NEDERLAND VOOR DE LAATSTE MAAL 

EEN WERELDKAMPIOEN HAD. 
TOEN HILDA SCHRIEK MET BLUES,  

NU NATASJA KELDERS MET DJOURA.  
DEZE COMBINATIE WERD IN DE CATEGORIE SMALL  

GLANSRIJK WERELDKAMPIOEN NA TWEE SCHITTERENDE 
PARCOURSEN GELOPEN TE HEBBEN 

 
Nederland had dit jaar voor het eerst gekozen voor een andere samenstelling van het team, 
niet meer drie Small, drie Medium en drie Large voor zowel individueel als team. Er waren 
nu vijf Large, drie Medium en één Small individueel, maar wel van elke categorie een team 
van drie honden. Je mag maximaal negen honden individueel inschrijven, daarnaast ook 
nog drie teams, dit mogen dezelfde honden zijn, maar dat hoeft niet. Nederland stuurde dit 
jaar elf combinaties naar Italië. Nu Nederland dit jaar een Wereldkampioen heeft mogen we 
volgend jaar tien honden individueel inschrijven. De Wereldkampioen mag sowieso haar ti-
tel verdedigen, zij is dus al zeker van uitzending naar Valladolid (Spanje). 
 

 
Het Nederlandse Team bestond uit: 

 
Small: Natasja Kelders met Djoura  Medium: Jurgen Smit met Max 
Gerry van der Velde met Mirza  Diana van Bree met Kinkajou 
Wim Guth met Kimberley   Willem-Alexander Kelders met Jacky 

 
Large: Rob Peen met Twister  Coaches: Dick Lodder en 
Ineke Happee met Kesmo   Adri van den Bosch 
Ton van der Laar met Djo 
Ruud Peschier met Nike 
Wilco van Tellingen met Flash 

 
Een verslag van zes  dagen I tal ië  
Nadat we in Nederland nog twee keer uitgebreid en fanatiek getraind hadden op het kunst-
gras in Alblasserdam reisden we vol goede moed richting Italië. Door allerlei blessures van 
de Mediumhonden werd het team op het allerlaatste moment nog aangepast. Door snel en 
kordaat handelen vanuit Cynophilia en goede medewerking van de Italiaanse organisatie 
kon Nederland toch nog een Mediumteam op de been brengen. Het gehele team, in totaal 
elf deelnemers en twee coaches, werd op woensdag verwacht in het hotel in Italië. Gelukkig 
had niemand problemen gehad onderweg en was iedereen op tijd en fit in het hotel.  

Het Nederlandse team 
Staand van L naar R 

Ton van der Laar 
Gerry van der Velde 

Willem-Alexander Kelders 
Natasja Kelders 

Gehurkt van L naar R 
Jurgen Smit 

Diana van Bree 
Wilco van Tellingen 

Ruud Peschier 
Rob Peen 

Adri van den Bosch (coach) 
Ineke Happée en 

Wim Guth 

Willem-Alexander Kelders 
feliciteert zijn echtgenote 
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Donderdag 
Donderdag stond de training op het programma, gelukkig hadden we niet heel vroeg geloot, 
de eerste teams moesten om 07.30 trainen. Wij hadden om 12.45 onze training zodat we 
eerst rustig konden ontbijten, de hal bekijken en de veterinaire controle afwerken. De trai-
ning zelf verliep voorspoedig, er werd fanatiek getraind en alles verliep keurig op schema. 
Mede dankzij de hulp van een aantal supporters konden we in drie groepen (M, S en L) 
werken en werd geen onnodige tijd verloren met ombouwen. Toen bleek al dat de onder-
grond, blokken kunstgras van 1 m2, uitstekend was om op te lopen. In het begin kwam er af 
en toe een tegel los wat leidde tot valpartijen. Tijdens de wedstrijddagen was dit gelukkig 
een stuk minder en kwam dit nog maar sporadisch voor. Ook het materiaal waarop ge-
sprongen moest worden was van uitstekende kwaliteit. Na de donderdagtraining is er altijd 
nog een samenkomst van alle teamcoaches, de organisatie en de beide keurmeesters. Op die 
meeting worden wat algemene zaken nogmaals genoemd, de startprocedure wordt doorge-
nomen, aantal deelnemers per groep wat tegelijk mag verkennen enz.  
 
Vrijdag 
Vrijdag werd gestart met de individuele wedstrijden voor Small, Medium en Large. Indivi-
dueel hadden we na de eerste ronde, een Jumping, in alle drie de categorieën een kansheb-
ber op eremetaal. Natasja Kelders stond 9e in de Small, Jurgen Smit 15e in de Medium en 
Rob Peen 10e in de Large. Uitstekende klasseringen waar je zondags tijdens de finale nog 
alles uit kunt halen. Na de individuele wedstrijden waren er de landenwedstrijden, teams 
van drie honden, waarvan alledrie de resultaten meetelden. De landenwedstrijden verliepen 
voor Nederland minder succesvol, in elk team waren er wel fouten of diskwalificaties te no-
teren. Jammer, dat kan gebeuren, maar individueel telden we nog steeds mee. En door weer 
een blessure in het Mediumteam, daar rustte echt een vloek op, was dit team daardoor al 
snel kansloos . 

 
Zaterdag 
Zaterdag waren de finales van de landen-
wedstrijd. Door de vele diskwalificaties op 
vrijdag waren er veel landen kansloos en 
dat was jammer voor het kijkplezier. Zeker 
een punt van aandacht voor de FCI-
vergadering. Bovenstaand punt gold ook 
voor de individuele wedstrijden, heel veel 
diskwalificaties in de eerste ronde maakt de 
tweede finale-ronde pas laat spannend. Bij 
de Small won Rusland de wedstrijd, bij de 
Medium Noorwegen en bij de Large won 
Zuid-Afrika. 
 
Zondag 
Zondag was dus de beslissende dag voor de 
individuele wedstrijd. Er wordt dan altijd 
een Vast-parcours gelopen wat alles ruim zo 
spannend maakt. De startvolgorde is omge-
keerd aan de uitslag van de eerste ronde op 
vrijdag, de winnaar van vrijdag start dus als 
laatste. Je kunt je voorstellen dat de span-
ning dus te snijden is in de hal waar duizen-
den mensen hun adem inhouden als de laat-
ste deelnemers lopen, en elke keer die ont-
lading als weer iemand snel en foutloos 
doorkomt. Alleen daarvoor zou je al gaan 
kijken. De Small moest starten op zondag-
ochtend met onze Natasja dus als één van 
de laatste met nog acht deelnemers na haar. 
Na haar fantastische ronde was het nerveus 
afwachten, nagelbijten, hopen en? Steeds 

viel er weer een deelnemer af, fout, disk of een veel langzamere tijd. Dan komt het mo-
ment, ze haalt het podium. Yes, wacht ze is tweede! Nee, ze is eerste, dan barst er een feest 
los waar je bij moet zijn geweest om het te kunnen snappen. Echt geweldig en volkomen 
verdiend. Met z’n allen de ring in, vlaggen mee, Natasja op de schouders en hossen maar en 
felicitaties van en voor iedereen. We hebben dat WIJ-gevoel weer! 

En dan?? 
Is er champagne!! 

Ook vormen van cultuuruiting 
maken del uit van een WK 
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Medium 
De wedstrijden gaan gewoon verder met de Medium, 
buiten vieren de Small-honden hun feest verder, voor 
hun zit het er op. Na de euforie van de Small was het de 
beurt aan Jurgen om richting de top tien te lopen. Hij liep 
met Sheltie Max Willowditch Hurricane Nightflyer 
(Max) een schitterende ronde en haalde hij het maximale 
uit Max. Jurgen heeft maximaal gepresteerd en steeg van 
de 15e plaats naar een prachtige 5e stek. Echt iets om 
trots op te zijn. Jurgen liep ook met de overtuiging dat 
hij veel plaatsen ging stijgen, vol zelfvertrouwen.  
 
Winnaar werd onze zuiderbuur Johan Renders met de 
Duitse Jachtterriër Flurk. Ook de 3e plaats was voor een 
Belgische deelnemer; Ivo Tielens. 
 
Large 
Bij de Large was het lang wachten tot onze Rob Peen 
met Border Collie Nice of You to Come Bye Twister 
(Twister) aan de beurt was. Hij startte met de weten-
schap dat er na hem nog maar negen moesten starten en 
hij alle kans had om kort bij de top drie of in de top drie 
te komen. De onderlinge tijdsverschillen waren heel 
klein, alles was dus nog mogelijk. Rob startte voortva-
rend, door een kleine miscommunicatie met z’n Twister 
verloor hij wat tijd; verder liep hij een mooie foutloze 
ronde en eindigde daardoor in het eindklassement op een 
keurige 13e plaats. Frankrijk, in het bijzonder Christelle 
Bouillot met Border Collie Phidjy, werd verdiend eerste 

met twee prachtige runs zowel op vrijdag als op zondag.  
 
Tsjechië wil ik nog noemen als land met de meeste pech maar, is zeker op dit moment, een 
van de beste landen qua Agility. Adri van den Bosch  

Een geweldige prestatie 
voor Natasja en 

haar Sheltie 
Djoera 

De bekroning voor Ineke Happée 
Meedoen aan het WK met Kesmo 

Jurgen Smit 
met Max 
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EK/WK 
BREED OF INDIVIDUAL MEDAL WINNERS 

 

SMALL 
 

YEAR 1ST   2ND   3RD  
1992  Beagle   Shetland Sheepdog Shetland Sheepdog 
1993  Shetland Sheepdog Shetland Sheepdog  Jack Russell 
1994  Little Lion Dog  Beagle   Shetland Sheepdog 
1995  Shetland Sheepdog Shetland Sheepdog Poodle 
1996  Shetland Sheepdog Shetland Sheepdog Poodle 
1997  Miniature Schnauzer Shetland Sheepdog Shetland Sheepdog 
1998  Shetland Sheepdog Welsh Terriër  Shetland Sheepdog 
1999  Welsh Terriër  Shetland Sheepdog Border Terriër 
2000  Shetland Sheepdog Shetland Sheepdog Yorkshire Terriër 
2001  Poodle   Pyrenean Shepherd Spitz 
2002   Shetland Sheepdog Papillon   Shetland Sheepdog 
2003  Spitz   Poedel   Poedel 
2004  Shetland Sheepdog Dwergschnautzer  Shetland Sheepdog 

 

MEDIUM 
 

YEAR 1ST   2ND   3RD  
2002  Kromfohrländer  Shetland Sheepdog Shetland Sheepdog 
2003  Pyreneese Herder Shetland Sheepdog Shetland Sheepdog 
2004  Duitse Jachtterriër Pyreneese Herder Shetland Sheepdog 

 

LARGE 
 

YEAR 1ST   2ND   3RD  
1992  Tervueren  Tervueren  Groenendael 
1993  Border Collie  Border Collie  Tervueren 
1994  Epagneul Breton  Tervueren  Tervueren 
1995  Border Collie  Border Collie  Epagneul Breton 
1996  Border Collie  Border Collie  Tervueren 
1997  Border Collie  Beauçeron  Border Collie 
1998  Tervueren  Border Collie  Border Collie 
1999  Border Collie  Groenendael  Border Collie 
2000  Border Collie  Border Collie  Border Collie 
2001  Border Collie  Briard   Border Collie 
2002  Border Collie  Border Collie  Border Collie 
2003  Tervueren  Border Collie  Border Collie 
2004  Border Collie  Border Collie  Border Collie 
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EK & WK STATISTICS FCI 1992-2004 
 

HET EERSTE (EC) EUROPEES KAMPIOENSCHAP WERD GEHOUDEN IN 1992 EN 
VANAF 1996 IS HET EC OMGEDOOPT TOT (WC) WERELD KAMPIOENSCHAP 

 
Standard = Grote honden; Mini = honden met een schouderhoogte van minder dan 40 cm. 
Vanaf 2002 worden de honden verdeeld in Small = honden met een schouderhoogte van minder dan 35 cm.  
Medium = honden met een schouderhoogte vanaf 35 tot 43 centimeter en Large = honden vanaf 43 cm. 
 
Vanaf 1998 wordt het aantal Border Collies en Shelties vermeld en 
het percentage mannelijke- en vrouwelijke handlers dat aan het Wereldkampioenschap deelneemt. 
 

1992 (EC) FRANCE - SAINT-VULBAS (13 COUNTRIES) 
12 teams Standard, 6 teams mini, 97 Standard dogs, 32 mini dogs 
Teams Standard:  1st Finland - 2nd Belgium - 3rd Denmark 
Teams Mini:  1st Netherlands - 2nd Denmark - 3rd Finland 
Indiv. Standard:  1st Diez Esteban (Sp) - 2nd Cruz (Mo) - 3rd Manche (Fr) 
Indiv. Mini:  1st Gommeren Resi (B) - 2nd Dijkers Francijntje (NL) - 3rd Hansen (DK) 
 

1993 (EC) AUSTRIA – LINZ (16 COUNTRIES) 
16 teams Standard, 9 teams mini, 95 Standard dogs, 43 mini dogs 
Teams Standard:  1st Spain - 2nd France - 3rd Switzerland 
Teams Mini:  1st Belgium - 2nd Austria - 3rd Denmark 
Indiv. Standard:  1st Reinhard Regin (DK) - 2nd Eiffes F. (Lux) - 3rd Martos Coyar A. (Sp) 
Indiv. Mini:  1st Lundgren Synve (A) - 2nd Kimps Alex (B) - 3rd Van Den Dries Ria (B) 
 

1994 (EC) THE NETHERLANDS – ARNHEM (19 COUNTRIES) 
19 teams Standard, 10 teams mini, 107 Standard dogs, 54 mini dogs 
Teams Standard:  1st France - 2nd Austria - 3rd Denmark 
Teams Mini:  1st France - 2nd Denmark - 3rd Finland 
Indiv. Standard:  1st Andrews Sally (B) - 2nd De Rouck Carl (B) - 3rd Härkönen T. (Fin) 
Teams Mini:  1st Le Perron H. (Fr) - 2nd Gommeren Resi (B) - 3rd Koskinnen Tiina (Fin)  
 

1995 (EC) ITALY - TORINO (20 COUNTRIES) 
19 teams Standard, 12 teams mini, 103 Standard dogs, 64 mini dogs 
Teams Standard:  1st Belgium - 2nd Switzerland - 3rd France 
Teams Mini:  1st Finland - 2nd Switzerland - 3rd Sweden 
Indiv. Standard:  1st Danau Eddy (B) - 2nd Kristiansson Roland (Swe) - 3rd Andrews Sally (B) 
Indiv. Mini:  1st Koskinnen Tina (Fin) - 2nd Vuorinen Sanna (Fin) - 3rd Rüegg Brigitte (CH) 
 

1996 (WC) SWITZERLAND - MORGES (22 COUNTRIES) 
22 teams Standard, 13 teams mini, 111 Standard dogs, 64 mini dogs 
Teams Standard:  1st France - 2nd Italy - 3rd Spain 
Teams Mini:  1st Denmark - 2nd Finland - 3rd Belgium 
Indiv. Standard:  1st Eiffes Fernand (Lux) - 2nd Danau Eddy (B) - 3rd Guimard Didier (Fr) 
Indiv. Mini:  1st Schriek Hilda (NL) - 2nd Jørgensen Tina (DK) - 3rd Rüegg Brigitte (CH) 
 

1997 (WC) DENMARK - COPENHAGEN (23 COUNTRIES) 
22 teams Standard, 13 teams mini, 113 Standard dogs, 69 mini dogs 
Teams Standard:  1st Switzerland - 2nd The Netherlands - 3rd Denmark 
Teams Mini:  1st Denmark - 2nd Finland - 3rd Norway 
Indiv. Standard:  1st Mouwen Marco (CH) - 2nd Mousse Gérard (Fr) - 3rd Jacobs Tilda (B) 
Indiv. Mini:  1st Dalmat Christophe (Fr) - 2nd Carpels René (B) - 3rd Thines Fabienne (Lu) 
 

1998 (WC) SLOVENIA - MARIBOR (24 COUNTRIES) 
21 teams Standard, 15 teams mini, 105 Standard dogs, 60 mini dogs 
48 breeds, 28 in Standard (32% Border Collie) and 20 in mini (39% Sheltie) 
53% of the handlers were women and 47% were men 
Teams Standard:  1st France - 2nd Denmark - 3rd Germany 
Teams Mini:  1st USA - 2nd Denmark - 3rd Finland 
Indiv. Standard:  1st Singy C. (CH) - 2nd van Tellingen W. (NL) - 3rd van Steenis Henri (NL) 
Indiv. Mini:  1st Marjut Pulli (Fin) - 2nd Mättö Mika (Fin) - 3rd Saavedra Garcia P. (Sp) 
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EK & WK STATISTICS 1992-2004 
 

1999 (WC) GERMANY – DORTMUND (27 COUNTRIES) 
25 teams Standard, 16 teams mini, 137 Standard dogs, 79 mini dogs 
43 breeds, 23 Standard (42% Border Collie) and 20 mini (50% Sheltie) 
56% of the handlers were women and 44% were men 
Teams Standard:  1st Germany - 2nd France - 3rd Sweden 
Teams Mini:  1st France - 2nd Denmark - 3rd Finland 
Indiv. Standard:  1st Charpentier Christine (Fr) - 2nd Blancke Guy (B) - 3rd Vaanholt S. (G) 
Indiv. Mini:  1st Mättö Mika (Fin) - 2nd Petersen Maj-Brit (DK) - 3rd Karstunen J. (Fin) 
 

2000 (WC) FINLAND – HELSINKI (28 COUNTRIES) 
25 teams Standard, 18 teams mini, 130 Standard dogs, 87 mini dogs 
52 breeds, 26 Standard (54% Border Collie) and 26 mini (54% Sheltie)  
55% of the handlers were women and 45% were men. 
Teams Standard:  1st France - 2nd Netherlands - 3rd Belgium 
Team Mini:  1st Finland - 2nd USA - 3rd Czech Republic 
Indiv. Standard:  1st Charpentier Christine (Fr) - 2nd Servais P. (Fr) - 3rd Hinky Nickels (Lu) 
Indiv. Mini:  1st Saavedra Garcia P. (Sp) - 2nd Marjut P. (Fin) - 3rd Munoz Canovas (Sp) 
 

2001 (WC) PORTUGAL – OPORTO (28 COUNTRIES) 
24 teams Standard, 21 teams mini, 129 Standard dogs, 88 mini dogs 
41 breeds, 18 in Standard (62% Border Collie) and 23 in mini (51% Sheltie) 
50% of the handlers were women and 50% were men. 
Team Standard:  1st USA - 2nd Austria - 3rd Spain 
Team Mini:  1st Finland - 2nd USA - 3rd Sweden 
Indiv. Standard:  1st Damm Jenny (Swe) - 2nd Willaume Patrice (Fr) - 3rd Andrews Sally (B) 
Indiv. Mini:  1st Klokova Elena (R) - 2nd Jacque Min S. (Fr) - 3rd Tumanova Svetlana (R) 
 

2002 (WC) GERMANY – DORTMUND (32 COUNTRIES) 
28 teams Standard, 21 teams Medium, 18 teams Small, 127 Standard dogs, 54 Medium dogs, 50 Small dogs 
49 breeds, 15 in Standard (69% Border Collie), 16 in Medium (52% Sheltie) and 18 in Small (38% Sheltie) 
59% of the handlers were women and 41% were men 
Team Large:  1st Brazil - 2nd Slovenia - 3rd France  
Team Medium:  1st Luxemburg - 2nd Belgium - 3rd France 
Team Small:  1st Russia - 2nd USA - 3rd Switserland 
Indiv. Large:  1st Adyns Olivier (Fr) - 2nd Mladek Sonja (A) - 3rd Garrett Nicola (GB) 
Indv. Medium:  1st Eskola K. (Fin) - 2nd Jørgensen Tina M. (DK) - 3rd Kelders Willem-A. (NL) 
Indiv. Small:  1st Schaefer Erin (USA) - 2nd Cadalbert Sep (CH) - 3rd Schmid C.(CH) 
 

2003 (WC) FRANCE – LIÉVIN (31 COUNTRIES) 
31 teams Standard, 21 teams Medium, 20 teams Small, 129 Standard dogs, 58 Medium dogs, 59 Small dogs 
42 breeds, 14 in Standard (71% Border Collie), 17 in Medium (55% Sheltie) and 15 in Small (44% Sheltie) 
53% of the handlers were women and 47% were men 
Team Large:  1st Great Britain - 2nd Belgium - 3rd USA 
Team Medium:  1st Austria - 2nd Spain - 3rd Russia 
Team Small:  1st Switzerland – 2nd Spain - 3rd Latvia 
Indiv. Large:  1st Aaltonen Mikko (Fin) – 2nd Orenius Juha (Fin) – 3rd Stabile Fabio (I) 
Indiv. Medium:  1st Trkman Silvia (Sl) – 2nd Edrova Olga (CR) - 3rd Dreymann Jorgen (D) 
Indiv. Small:  1st Tumanova Svetlana (R) - 2nd Eberle Martin (CH) - 3rd Klokova Elena (R)  
 

2004 (WC) ITALY – MONTICHIARI (33 COUNTRIES) 
30 teams Standard, 22 teams Medium, 21 teams Small, 144 Standard dogs, 86 Medium dogs, 88 Small dogs 
50 breeds, 16 in Standard (63% Border Collie), 22 in Medium (50% Sheltie) and 20 in Small (50% Sheltie) 
Team Large:  1st South Africa - 2nd Russia - 3rd Italy 
Team Medium:  1st Norway - 2nd Austria - 3rd Great-Britain 
Team Small:  1st Russia - 2nd Czech Rep. - 3rd Spain 
Indiv. Large:  1st Christelle Bouillat (Fr) - 2nd Greg Derrett (Great-Br.) - 3rd Bertuletti Ezio (I) 
Indiv. Medium:  1st Johan Renders (B) - 2nd Sylvian Jacquemin (Fr) - 3rd Ivo Tielens (B) 
Indiv. Small:  1st Natasja Kelders (NL) - 2nd Antonio Molina Aragones (Sp.) - 3rd Varvara Kataeva (R)  
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IMCA EN WK 2003 
EEN VERGELIJKING; DOOR SUSAN OPHORST 

 
AAN HET EINDE VAN HET WEDSTRIJDSEIZOEN IS HET TIJD 

VOOR DE GROTE INTERNATIONALE  
AGILITY-KAMPIOENSCHAPPEN.  

IN HET LAATSTE WEEKEND VAN SEPTEMBER WERD IN LIEVIN 
(FRANKRIJK) HET WK GEORGANISEERD DOOR DE FCI.   

TWEE WEKEN LATER WAS HET DE BEURT AAN DE 
INTERNATIONAL MIX AND BREED CHAMPIONSHIP AGILITY IMCA 

IN PLATJA D'ARO (SPANJE) 
 

Twee internationale agilitykampioen-
schappen, is dat niet wat veel van het 
goede? Naast een aantal overeenkom-
sten vallen vooral de verschillen tussen 
WK en IMCA op. 
 
Filosofie  
Begonnen als EK, wordt sinds 1996 
jaarlijks door de FCI het WK georgani-
seerd. Als kynologisch instituut staat de 
FCI slechts rashonden toe op het WK. 
Uit onvrede hiermee werd vier jaar ge-
leden de IMCA gestart.  
Na aanvankelijk slechts rasloze honden 

toegestaan te hebben, zag de IMCA in dat hiermee eigenlijk hetzelfde pad gevolgd werd als 
de FCI en besloot zij verder te gaan als kampioenschap voor alle honden. In een sport als 
agility gaat het uiteindelijk om de beste sportieve prestatie, ongeacht het ras van hond of 
handler. 
 
Omvang 
Ondanks dat de meeste agilityliefhebbers de visie van de IMCA delen, is het WK veruit het 
grootste evenement. Aan het WK werd deelgenomen door ruim 30 landen, terwijl op de 
IMCA deelnemers uit 12 landen in de ring verschenen. Ook de supportersschare die mee-
reist verschilt aanzienlijk. Waar het op de tribunes van het WK oranje ziet van de Neder-
landse supporters, worden de IMCA-gangers vergezeld door familieleden en een handvol 
enthousiaste fans. Dit verschil werkt door in bijvoorbeeld de grootte van de accommodatie 
en de status van het kampioenschap.  
 

Sfeer  
Waar de grootschaligheid van het 
WK leidt tot volle tribunes, geeft 
de kleinschaligheid van de 
IMCA wel veel gezelligheid. De 
sfeer op het WK is indrukwek-
kend te noemen; gezang en ge-
juich uit honderden kelen tege-
lijk, honderden dansende mensen 
op speciale WK-dansjes.  
 
Op de IMCA heerst daarentegen 
meer saamhorigheid; deelnemers 
en supporters bivakkeren samen 
in een hotel en bespreken de 
prestaties en belevenissen tijdens 
gezamenlijke maaltijden. Over-
eenkomsten in sfeer zijn er ech-
ter ook: speciale T-shirts, het 
toezingen van de deelnemers, ge-
schminkte gezichten. En bij de 
deelnemers aan beide evenemen-

ten het gevoel dat je iets speciaals meemaakt en de trots om voor Nederland uit te komen. 

Van bovenaf heb je  
een prima overzicht  

van L naar R 
Kitty Bergman,  

Majorie van Diest, 
 Natasja Kelders,  
Floor Goddijn,  

Diana van Bree en  
Rob Peen 
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Niveau 
Het verschil in omvang werkt 
ook door in het niveau van de 
deelnemers aan de kampioen-
schappen. Bij een enorme 
wedstrijd als het WK zijn van-
zelfsprekend meer topcombi-
naties te vinden dan op het 
veel kleinere IMCA. Toch lijkt 
het niveau van de top verge-
lijkbaar. Zo werd de Tsjechi-
sche Olga Edrova met haar 
Sheltie in de klasse Medium 
tweede op zowel het WK als 
de IMCA. De top is echter 
veel smaller op de IMCA en 
ook het selectiesysteem heeft 
op het niveau de nodige in-
vloed. In een aantal landen 
heeft de kennelclub wedstrijd-
lopers namelijk verboden om 

deel te nemen aan de IMCA. De toppers riskeren hun plaatsing voor het WK liever niet en 
vermijden daarom de IMCA. De wereldkampioene Medium 2003 uit Slovenië werd zelfs 
gedreigd met intrekking van haar titel als ze deelnam aan de IMCA, waar ze haar titel van 
2002 zou verdedigen. 
 
Gedogen 
Een dergelijke inperking van vrijheden past gelukkig in het geheel niet in de Nederlandse 
cultuur. Bovendien past een dergelijk verbod niet bij de wens van de Raad van Beheer om 
als vertegenwoordiger van alle honden in Nederland te fungeren, bijvoorbeeld in gesprek-
ken met de overheid. Cynophilia gedoogt dan ook deelname aan de IMCA. Dit biedt ook 
voordelen, omdat Nederlandse deelnemers op deze wijze meer kans hebben om ervaring op 
te doen op grote toernooien en in het lopen op tapijt. Ook in Tsjechië wordt geen enkel pro-
bleem gemaakt van deelname aan beide kampioenschappen, waardoor het Tsjechische team 
op het WK én de IMCA voor een groot deel uit dezelfde deelnemers bestond. 
 

Select ie  
In Nederland wordt het 
team voor het WK geselec-
teerd op basis van presta-
ties in de competitie en op 
het NK. Voor de IMCA 
werden dit jaar vier aparte 
selectiewedstrijden op ta-
pijt georganiseerd, waar-
van de besten naar Spanje 
mochten. Aangezien beide 
kampioenschappen op ta-
pijt gehouden worden, lijkt 
het zinvoller om ook op 
tapijt te selecteren. Honden 
die fantastisch lopen op 
gras, kunnen soms hele-
maal niet uit de voeten op 
tapijt. Ook de stijl van 
handling op tapijt kan aan-
zienlijk verschillen van de 
wijze waarop op gras ge-
handeld moet worden, 
vanwege het verschil in 

snelheid tussen hond en handler. In Nederland is echter maar een zeer beperkt aantal loca-
ties waar op tapijt gelopen kan worden en deze zijn dan ook nog tamelijk klein van afme-
ting. Uit praktische overwegingen kiest Cynophilia dan ook voor selectie op basis van de 
reguliere (gras)wedstrijden. 

IMCA team 2003 

Van L naar R 
Mellanie de Koster, 

Werner Rosseau, 
Rob Peen. 

Brenda Bottema en 
Rick Molenkamo 
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IMCA-TEAM (NL) 2003 
 

STANDARD / LARGE 
 

 
Mellanie de Koster 

Jen-Aí 

 
Rick Molenkamp 

Max 

 
Rob Peen 
Twister 

 
Brenda Fekkes-Bottema  

Floss 
 

MIDI / MEDIUM 
 

 
Majorie van Diest 

Dino 

 
Jurgen Smit 

Ashley 

 
Susan Ophorst 

Chippie 

 
Diana van Bree 

Kinkajou 

 
MINI / SMALL 

 

 
Natasja Ebben 

Djoura 
IMCA Champion 2002 

 
Kitty Bergman 

Dido 

 
Gerry vd Velden 

Mirza 

 
Floor Goddijn 

Bommeltje 

PARAGILITY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Werner Rosseau 

Team coach 

 
Pieter van Diest 

Team coach-assistent 
 

Susan Rekveld Quita 
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Prestat ies  
Op beide kampioenschappen lieten de kampioenen staaltjes 
fantastische agility zien. Op de IMCA was Nederland succes-
voller dan op het WK. Zo werd Rob Peen met Twister IMCA 
kampioen Large, sleepte het Small-team zilver in de wacht, 
terwijl het Large-team met brons op het erepodium stond. De 
beste prestatie voor Nederland op het WK was de eervolle 
negende plaats in de categorie Small voor Natasja Kelders 
met Djoura. Ondanks de goede uitgangspositie van het Small-
team na het eerste parcours, wisten zij dit niet te verzilveren 
op het tweede parcours. 
 
Verschil len 
Deze uitslag doet vermoeden, dat het IMCA-team beter ge-

weest moet zijn dan het WK-team of dat het niveau van de IMCA toch beduidend lager ligt 
dan dat van het WK. Het IMCA- en WK-team vertoonden echter veel overlap en voor beide 
kampioenschappen plaatsten zich deelnemers die hun kunnen duidelijk bewezen hadden. 
Verder waren ook op de IMCA waardige-, hoewel veel minder, tegenstanders. De factor 
geluk speelt echter op het WK een grotere rol dan op de IMCA. Op het WK bestaan de 
teams namelijk uit drie deelnemers, waarvan alle uitslagen tellen.  
Het IMCA-team bestaat uit vier combinaties, waarbij het slechtste resultaat weggestreept 
wordt. Met de snelheden van agility op topniveau kan een kleine fout het verschil beteke-
nen tussen een eerste plaats en een diskwalificatie. In de IMCA-teams kan tenminste één 
deelnemer zich een dergelijke fout permitteren. 
 

Parkoersen 
Daarnaast was er ook een duidelijk verschil in parkoersen 
waar te nemen. Op het WK werd gekeurd door de Belgi-
sche Emiel Vervoort en de Franse Maryanne Jourdain. Zij 
zetten parkoersen neer met een hoge moeilijkheidsgraad en 
hoewel de parkoersen geen onoplosbare situaties kenden, 
was het door de veelvoud aan valkuilen een zware taak om 
foutloos rond te komen. Niet alleen de Nederlandse deel-
nemers verslikten zich in de parkoersen, ook landen als 
Duitsland en Frankrijk gingen zonder eremetaal naar huis, 
terwijl met name de Fransen in de voorgaande jaren altijd 
wel weer van zich deden spreken. De IMCA werd gekeurd 
door de Engelse John Gilbert en de Nederlandse Relinde 

Peschier. Zij gaven de voorkeur aan vloeiende parkoersen met een niet al te hoge moeilijk-
heidsgraad, omdat' op zo'n toernooi de spanning de parkoersen al moeilijk genoeg maakt.' 
De gemaakte fouten waren dan ook met name afgesprongen latjes en raakvlakfouten, ter-
wijl het WK een hoog aantal diskwalificaties kende. 
 
Toekomst  
De droom van veel wedstrijdlopers blijft deelname aan het WK, en dit is dan ook een unie-
ke gebeurtenis. Door de steeds doorzettende groei van het aantal deelnemende landen wordt 
het in praktisch opzicht echter ook steeds lastiger om het WK in de huidige vorm te organi-
seren. De organiserende landen zullen een flinke kluif hebben aan het inpassen van de tal-
loze deelnemers op drie wedstrijddagen.  
Het streven van de IMCA om te groeien tot een kampioenschap van WK-formaat lijkt nog 
ver weg. Wellicht is dit ook helemaal niet wenselijk, om de sfeer van het evenement te be-
houden. Desondanks is het voor de sport zeer belangrijk om een kampioenschap te hebben 
waar alle honden zich met elkaar kunnen meten. 
 
Paragil i ty  en contacten 
De aan de IMCA gekoppelde Paragility World-Cup, voor gehandicapte handlers, is geluk-
kig wel groeiende. Deze bijzondere wedstrijd, waarvan de Nederlandse Susan Rekveld een 
sterk voorvechtster is, sluit prima aan bij de IMCA-filosofie, zodat niet alleen alle honden, 
maar ook alle mensen kansen krijgen zich op een internationaal kampioenschap te meten. 
De uitdaging van de agilityliefhebber is het beste uit zichzelf en zijn hond te halen. Het me-
ten met anderen geeft spanning aan dit streven en kan bovendien veel sociale contacten op-
leveren. Evenementen als WK en IMCA hebben elk hun eigen charme en geven een bij-
zondere dimensie aan de prestaties en een internationaal tintje aan de contacten. Dat kan 
toch best twee keer per jaar? Bron: “Onze Hond”  

Winnaar 
Rob Peen met Twister 

Uiterst rechts: keurmeester 
Relinde Peschier 

Ook op de IMCA wordt op 
tapijt gelopen. 

 Wat niet zelden erg glad is 
voor de honden 
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FIRST PARAGILITY WORLDCUP 
DOOR SUSAN REKVELD 

 
Op 7 en 8 september 2003 vond in Gyula te 
Hongarije samen met de derde IMCA het eer-
ste wereldkampioenschap Agility voor hand-
lers met een handicap plaats! Ik mocht daar 
voor Nederland aan deelnemen omdat zover 
we weten ik als enige handler met een handi-
cap (gebruik makend van een elektrische rol-
stoel) de behendigheidssport beoefen in ons 
land. Ik werd begeleid door mijn trouwste fan 
mijn man Leon en het Nederlandse team voor 
de IMCA onder begeleiding van Relinde Pes-
schier, Werner Rosseau en Pieter van Diest. 
Enthousiast begon ik deelnemers te zoeken 
voor deze wedstrijd! Dat bleek moeilijker dan 
ik dacht! Na vele honderden e-mails verzonden te hebben naar hondensportclubs e.d. door 
de gehele wereld kwamen er wat aanmeldingen binnendruppelen. Het eindresultaat was 
toch voor deze eerste wereldkampioenschappen tien deelnemers met totaal elf honden. 

 
Lynn Deerling (elektrische rolstoel)  
uit de U.S.A. met 2 honden,  
Agnes Magyary (elektrische scooter) en  
Richárd Mányik (handrolstoel) beiden uit Hongarije,  
Juan Dramage (handrolstoel) uit Spanje,  
Jitka Lebedova (slecht ziend) uit Tjechië,  
Eva-Maria Hauer (spastisch) uit Oostenrijk  
Dragan Zegerac (gedeeltelijk verlamd) uit Slovenië  
Sara Tagliati (slecht lopend) en  
Andrea Bracciali (slecht lopend)  
beiden uit Italië 
 
Het trainen was een emotioneel moment. Iedereen zag 
elkaar voor de eerste keer op haar/zijn manier de be-
hendigheidsport beoefenen. Het respect voor elkaar en 
van alle overige deelnemers van de IMCA was gewel-
dig. Nu konden wij de wereld laten zien dat handlers 

met een handicap ook veel plezier beleven samen met hun hond aan de behendigheidsport 
en daar gaat het om! 

 
Onze keurmeester was uit eigen land, 
Carool Dielen! Ook voor hem was het 
een geweldige ervaring! Ik heb het ge-
luk gehad de eerste plaats te kunnen ha-
len in het totaalklassement in de cate-
gorie Large bestaande uit 8 deelnemers 
en wereldkampioen van de First ParA-
gility World Cup te mogen heten! Een 
geweldig feest en iets waar ik heel erg 
trots op ben! 
 
De mooiste  pri j s  
Toch blijft voor mij de mooiste prijs 
die ik heb mogen meenemen van deze 
First ParAgility World-Cup de erken-
ning van de competitie, de zekerheid 
voor de 2e ParAgility World-Cup in 
Spanje op 10/11 en 12 oktober 2004 
samen met de vierde IMCA! 
Tekst: Susan Rekveld (agility on 
wheels, that’s really fun!!)  

Will Lodder overhandigt  
Susan haar prijs 

 op de wedstrijd van de  
KC Amsterdam 

De podiumplaatsen 
met Susan als kampioen 

Susan Rekveld met haar man 
Leon en natuurlijk Quita 
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WK IMCA 2001 
THE ROAD TO LOUNY (VERSLAG) 

 
EEN FEITENRELAAS OVER EEN RASLOZE HOND DIE ZICH 

SAMEN MET ZIJN BAAS PLAATSTE VOOR HET WERELD-
KAMPIOENSCHAP BEHENDIGHEID VOOR RASLOZE HONDEN. 
DE OFFICIËLE BENAMING VOOR DIT WK IS IMCA OFTEWEL 
INTERNATIONAL MIXEDBREED CHAMPIONSHIP OF AGILITY 

 
Het WK Behendigheid voor Rasloze Honden werd op 10 en 11 November 2001 gehouden 
in de plaats Louny, Tsjechië (zo’n 60 km van Praag). Dit was op zich een uniek gebeuren, 
want het was voor het eerst in de geschiedenis van de behendigheid dat er een team uit Ne-
derland naar een WK voor rasloze honden is afgevaardigd. Het team bestond uit totaal tien 
honden, vijfmaal groot (schofthoogte 40+) en vijfmaal klein (schofthoogte 40-). Met ras-
loos wordt hier bedoeld: honden die geen officieel erkende papieren hebben of een kruising 
zijn. Om als voorbeeld te geven, het team van de grote honden bestond uit drie Border Col-
lies, allen zonder stamboom, een Mechelse Herder zonder stamboom en een echte kruising, 
zijnde mijn Daz. De weg naar het WK te Louny, ging van start in het begin van december 
2000. De handlers van een rasloze hond in de C-klasse ontvingen een e-mail van Relinde 
Peschier, waarin de mogelijkheid van deelname werd aangedragen. Daarna heb ik contact 
gezocht met de organisatie van het WK en met alle handlers uit de C-klasse, die in het bezit 
zijn van een rasloze hond. We zijn dan reeds beland vlak voor het begin van het nieuwe 
seizoen 2001. Alle potentiële deelnemers reageerden enthousiast, ook voor hun deed zich 
een unieke kans voor om aan een aansprekend internationaal evenement deel te kunnen 
nemen. Aan Werner Rosseau, in behendigheidskringen geen onbekende, werd gevraagd of 
hij als coach van het team wilde fungeren, wat positief werd beantwoord. Dan beginnen de 
MKZ problemen. Alle mooie plannen lijken in rook op te gaan. Gelukkig gaat de competi-
tie in juni van start, en wel bij KC Zeeland. De criteria die we gesteld hadden voor deelna-
me aan het WK, was de competitiestand met als peildatum 1 augustus: de vijf hoogst ge-
klasseerde honden zijn geplaatst voor uitzending. Door de MKZ zouden echter dan wel erg 
weinig wedstrijden gelopen zijn om tot een goede selectie te komen. Vandaar dat er beslo-
ten werd om een aantal indoorwedstrijden te organiseren en deze te laten meetellen voor de 
vaststelling van de definitieve selectie.  

De selectie was als volgt: 
Grote honden: 
Rob Peen met Wishkey 
Cora Janssen met Axel 
Walter Sontrop met Ayla 
Janny de Ruijter met Dorus 
Joost van Belzen met Daz 
 
Kleine honden: 
Annemiek Notenboom met Banjo 
Ans Sint met Jilly 
Majorie van Diest met Dino 
Ietje Postma met Sammy 
Marieke Nolens met Jari 
 
De select ie  

Vanaf het moment dat de definitieve selectie bekend was, is er met grote regelmaat indoor 
getraind. Tenslotte het WK is ook een indoorwedstrijd. Er was een uitstekende trainingshal 
gevonden in Waalwijk en nadat er een mooi tapijt in was gelegd kon de echte voorbereiding 
beginnen. Bijna iedere zondag en soms op weekdagen is er behoorlijk fanatiek getraind.  
 
Op 4 november was de laatste gezamenlijke training, het gehele team was aanwezig, daar 
kwam Werner met de mededeling dat na de training de samenstelling van het team bekend 
gemaakt zou worden, dus welke combinaties de teamwedstrijd zouden lopen. Maar voor het 
zover was moesten we eerst een VP met zeer hoge moeilijkheidsgraad afleggen, dus dat 
was even stressen. Nu waren je teamleden ineens je grootste concurrenten geworden, want 
er moest één persoon afvallen. De afvaller bij de grote honden voor de teamwedstrijd werd 
Janny de Ruijter met Dorus, die komt dan alleen uit in de individuele wedstrijd. Op deze 
laatste training is bij de kleine honden Annemiek Notenboom helaas afgevallen, haar hond 
Banjo was te geblesseerd om te kunnen deelnemen aan het WK. 
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De rei s  
Op dinsdagochtend ben ik zelf nogmaals naar 
Waalwijk afgereisd voor een laatste training. Al-
les uitgeprobeerd wat er mogelijk was, zeer fana-
tiek bezig geweest. Het gevolg was dat ik met 
een zeer goed gevoel naar huis ging (zoals later 
bleek “More than a feeling”, van Boston, het 
nummer wat ik aangevraagd had voor de compi-
latie CD tijdens de busreis). We zijn er klaar 
voor, nu afwachten wat het in Louny zal worden. 
Vele factoren samen zullen bepalend zijn voor 
het eindresultaat, om er een paar te noemen: 
mazzel, vorm van de dag van zowel baas als 
hond, hoe stressbestendig is men, welke fratsen 
heeft de keurmeester in petto? Op 8 november is 
het hele team plus aanhang afgereisd per touring-
car naar Louny, Tsjechië. De rest van de suppor-

ters ging met eigen vervoer. Tijdens de busreis werd de compilatie-CD van de deelnemers 
regelmatig ten gehore gebracht. Nadat deze enkele malen herhaald was, kwam de “Kabou-
terdans” als favoriete nummer uit de bus. Dit werd de hit van het gehele WK. De reis ging 
verder redelijk voorspoedig, totdat er in de buurt van Chemnitz een omleidingroute werd 
aan gegeven. Volgens, denk ik; goed oud Oost-Duits gebruik, hebben we daar wat extra 
rondjes gereden om tenslotte toch bij de Tsjechische grens aan te komen. Na wat omzwer-
vingen in Louny, arriveerden we omstreeks 21.00 uur in Dum Kultury, het hotel wat voor 
vijf dagen door het gehele team was afgehuurd. Na gesetteld te zijn was de afspraak om met 
het gehele team naar het restaurant te gaan voor het nuttigen van het gezamenlijk diner. 
Amper hadden alle teamleden aan tafel plaats genomen of het restaurant werd overspoeld 
door de Nederlandse supporters. 
 
On-“gelukje” 
Donderdagochtend begon, wat mezelf betreft zeer slecht, maar door een beschermengel die 
over ons (Daz en ik) waakte, is alles nog goed gekomen. We waren even na zeven uur op-
gestaan om daarna Daz uit te laten. Vlak bij het hotel was een leuk stukje groen, vlak langs 
de rivier de Ohre. Daz had ik los gelaten. Zelf liep ik richting een muur met aan de andere 
zijde, maar wel vijf meter lager, de rivier de Ohre. Ik kijk over de muur naar de rivier, op 
hetzelfde moment kreeg ik de schrik van mijn leven, Daz kwam aangestormd, springt op 
het muurtje, kan niet stoppen en glijdt door en valt vijf meter naar beneden en komt op haar 
rug terecht in de rivier. Mijn hart bonst in mijn keel: als dat maar goed gaat, zou er iets ka-
pot zijn of gebroken? Een paar meter verderop kon ik naar beneden en riep Daz, die kwam 
enigszins geschrokken door het water aanwaden.  
 
Weer op het droge 
bleek dat we met de 
schrik vrij waren ge-
komen. Wat een maz-
zel was dat. De rest van 
de dag stond in het te-
ken van wandelen en 
relaxen. De volgende 
ochtend was ik veel te 
vroeg wakker, al om 
vier uur, we zullen het 
maar houden op gezon-
de wedstrijdspanning. 
Na het ontbijt gingen 
we per touringcar naar 
de sporthal. Als eerste 
op het programma stond de openingsceremonie. Daarna werd aangevangen met het par-
coursverkennen van het Vast-parcours voor de Teamwedstrijd grote honden. Het verkennen 
werd gedaan in twee groepen. Nederland stond op de startlijst als elfde en laatste team, dus 
we hadden nog even de tijd voor dat we “aan de bak” moesten. Het te lopen parcours was 
niet echt gemakkelijk, er zaten wat punten in waar extra aandacht was vereist o.a. de oploop 
van de wip, de wip zelf voor flyers, de sprong na de wip, entree op de weave, met na de 
weave de oploop van de kattenloop. 

In actie 
Majorie van Diest met Dino 

Supporterspraatje 
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De teamwedstr i jd  
Bij de teamwedstrijd was afgesproken dat ik zou beginnen. Tot aan het moment om aan de 
start te verschijnen was ik zeer gespannen, duidelijk meer dan voor een “normale” wed-
strijd. Op het moment dat je aan de start staat, dan valt alle spanning van je af, we waren er 
klaar voor. Het begin van het parcours ging redelijk zonder al te veel problemen, tot aan de 
afloop van de A-schutting. Daar gaf de keurmeester een fout voor, terwijl het raakvlak in 
mijn ogen voor 100% goed was. Ik was daardoor enigszins van mijn apropos, waardoor er 
op de volgende hindernis een weigering dreigde te ontstaan. Gelukkig was Daz nog wel 
over de hoogtesprong te sturen dus de weigering ging niet door. Wel had ik nog een fout op 
de afloop van de kattenloop. Dus sloot ik het parcours af met twee fouten. Nu was het aan 
mijn andere teamgenoten om deze fouten weg te werken. Rob en Walter liepen beiden een 
geweldig rondje, maar kregen van de keurmeester beiden een fout voor afloop van de kat-
tenloop. Cora moest daarna als laatste starten en zij redde het team door een geweldig fout-
loos rondje te lopen. Ons team stond na het Vast-parcours als tweede, na Tsjechië. Daarna 
was het Mini-team aan de beurt. Zij deden het helemaal geweldig en stonden na de eerste 
dag aan de leiding.  
Na de teamwedstrijden werd de dag vervolgd met de individuele parkoersen. Als eerste wa-
ren de grote honden aan de beurt voor het lopen van de Jumping. Het parkoers was niet al te 
moeilijk, althans dat vond ik zelf, er waren wel een aantal punten die speciale aandacht ver-
dienden, zoals: de weave, want deze eindigde op een blinde muur met daarnaast het gat van 
de tunnel, de entree op de tweede tunnel was ook listig omdat de hond het gat niet kon zien, 
dus de hond moest goed begeleid worden. Zelf moest ik wederom als eerste Nederlander 
starten, als zevende combinatie waren wij aan de beurt. De Jumping liepen we foutloos, al-
leen zelf was ik niet helemaal tevreden, want er zaten een paar kleine haperingen in. De tijd 
was 34,90 seconden, wat goed was voor de tweede tijd, zoals bleek na afloop. De andere 
Nederlandse deelnemers presteerden ook goed. Janny en Rob waren ook foutloos, Cora en 
Walter hadden ieder één fout, bij beiden ging er een latje af. 
 
Individueel  mini’s  
Daarna was het de beurt aan de Mini-honden om de Jumping individueel te lopen. Bij de 
Hollandse deelnemers kwam hier het gebrek aan wedstrijdervaring naar voren. De presta-
ties waren minder dan bij de teamwedstrijd, alleen Ietje met “good old” Sammy was fout-
loos en eindigde op een achtste plaats. Na de wedstrijd was het nog even nagenieten en 
daarna terug naar het hotel om de honden te verzorgen en je zelf geestelijk voor te bereiden 
op de avond. Die avond hadden we het Gala-diner en een ieder had zich daar verschrikke-
lijk veel van voorgesteld. Er waren deelnemers en gasten die in speciale galakledij kwamen 
opdraven (en zo hoort het ook). Helaas viel het diner wat tegen, maar de rest van de avond 
(een verdieping hoger) was heel gezellig, zeker als Kabouter Plop langs kwam. Die avond 
ben ik eigenlijk te laat naar bed gegaan. Geen ideale voorbereiding op de finaledag van 
zondag (maar het slaapt wel lekker). 
 
The day after  the night  before 
De volgende ochtend was het om zes uur weer vroeg, eigenlijk veel te vroeg en ik had ook 
een beetje spijt (the day after the night before). Gelukkig was het koud buiten, het vroor, 
dus tijdens het uitlaten van Daz kon ik redelijk wakker worden en een beetje “opdrogen”.  
Na het gezamenlijk ontbijt ben ik begonnen met mijn voorbereiding op de wedstrijd. Vanaf 
het hotel ben ik naar de sporthal gaan lopen, in plaats van met de bus te gaan. Even met je 
zelf en je hond bezig zijn, even weg uit de drukte. In de sporthal heb ik hetzelfde gedaan, je 
zelf enigszins afzonderen en alleen concentreren op de wedstrijd. 
 
Team-Jumping Mini  
We begonnen met de Team-Jumping voor de Mini honden. Het Nederlandse team moest als 
laatste starten, omdat ze de dag daarvoor als eerste geëindigd was. Dat was dus wel even 
stressen voor de deelnemers, want wachten duurt dan wel heel erg lang en je kunt als deel-
nemer veel zien en vooral wat er bij een ander fout gaat en dan komt de twijfel boven “heb 
ik wel goed het parkoers verkend?”  
 
Toen het Nederlandse team aan de beurt was zag je veel bleke en gespannen gezichten, ze-
ker toen Italië en Tsjechië  gelopen hadden, want die waren goed en heel snel. Maar er was 
wat speelruimte door het goede rondje van de eerste dag. Ietje ging als eerste met Sammy, 
ze maakten één fout, daarna was Marieke met Jari foutloos, Majorie met Dino liepen een 
disk. Dus Ans moest alles goed maken, en dat deed ze ook, waardoor het Nederlandse Mi-
ni-team als tweede eindigde in de teamwedstrijd. Een prestatie van formaat voor zo’n oner-
varen team. Geweldig. We hebben dit daarna gezamenlijk en uitbundig gevierd. 
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Team-Jumping Groot  
Daarna weer terug naar de realiteit en de concentratie, want hierna was de Team-Jumping 
Grote honden. Daar moesten wij als voorlaatste team starten. Het te lopen parkoers was pit-
tig, een finale waardig. Het Nederlandse team presteerde uitstekend en won de Jumping, 
wat inhield dat we in de teamwedstrijd als tweede zijn geëindigd. Het werd dus een zilveren 
plak met een goud randje want iedereen weet dat wij “eigenlijk” hadden moeten winnen, 
maar er is ook nog een onzekere factor zijnde de keurmeester. 
 
Individueel  vast  Mini  
Na de pauze waren de Mini-honden aan de beurt voor het individuele Vast-parcours. De re-
sultaten waren wat minder aansprekend dan de dag ervoor. De spanning zal hier bij velen 
de oorzaak van zijn geweest. Ans en Ietje eindigden beiden met één fout, Majorie had twee 
fouten en Marieke met Jari liep een disk. 
 
Individueel  vast  Groot  
Daarna was het de beurt aan de grote honden voor het individueel Vast-parcours. Een zeer 
heftig parcours met de nodige moeilijkheden. Nu moest ik starten als voorlaatste, dus er 
was genoeg tijd om te zien wat er allemaal fout kon gaan. En er ging ook een hoop fout, 
dus dat was niet erg bemoedigend. Maar het vertrouwen in een goede afloop was en bleef 
aanwezig. Het zal me niet weer gebeuren om weer te stranden in het zicht van de haven net 
als op het NK van 2000. Maar nogmaals de resultaten van de Nederlandse deelnemers lie-
ten geen positieve indruk achter om wat meer relaxed te kunnen starten. Als eerste was Co-
ra aan de beurt. Ze opende met een zeer gewaagde start, Cora ging al bij de afloop van de 
kattenloop staan terwijl Axel nog moest starten. Dit was dus met recht een afstandstart. 
Axel had zoveel snelheid op de kattenloop dat hij daardoor de afloop miste. Na de schutting 
ging het echt mis. De concentratie van Cora verslapte en Axel nam de startsprong, dus een 
disk. Daarna was Walter aan de beurt. Met Walter heb ik al enige jaren een onderlinge 
competitie van: wie heeft de beste niet-rashond in de C-klasse. De kansen van Walter schat-
te ik hoog in. Helaas het tegendeel was waar. Het zal zeer waarschijnlijk door het hele ge-
beuren en de extra spanning zijn gekomen, Walter beëindigde het parcours met vier fouten. 
Voor Rob met Wishkey eindigde het parcours bij hindernis vier waar eigenlijk hindernis 
drie genomen had moeten worden, een disk dus. Janny met Dorus maakte daar een kopie 
van, dus ook een disk. Dit alles gaf mij wel enigszins te denken, want Janny en Rob hebben 
normaal gesproken NOOIT een disk, als er een paar stabiel lopen dan zijn zij het wel. Dus 
voor mij was het de hoogste tijd om de laatste puntjes nog eens even goed op de “i” te zet-
ten. Het parcours nog een paar keer gelopen (in gedachten) en daarna in gesprek gegaan 
met Daz. Haar niet al te vriendelijk verzocht om vooral maar goed te luisteren, en daar was 
ze wel behoorlijk van onder de indruk. 
 

Vice wereldkampioen 
Toen we moesten starten heb ik haar eerst af gelegd 
voor de startsprong, dit om een kleine voorsprong te 
kunnen hebben en wel zodanig dat ik op tijd bij de op-
loop van de kattenloop kon zijn. Toen Daz mocht star-
ten ging na de startsprong richting A-schutting en niet 
naar de kattenloop. Dit had met de druk te maken die ik 
op haar gelegd had. Na een extra commando ging Daz 
over de kattenloop, oploop goed, afloop goed, daarna 
ging ze als een speer voor het verkeerde gat van de tun-
nel, met een extra commando ging zij alsnog het goede 
gat in, dit was wel millimeter werk anders was het ook 
een disk geweest. Na een dubbelsprong had ik wel een 
extra commando nodig om Daz in de slurf te krijgen. 
Maar het doel was bereikt, foutloos en nu maar afwach-
ten wat de concurrentie doet. Het was een kwestie van 
goed op je hond blijven letten, het hele parcours lang, 
want één moment van concentratieverlies en je was er 
geweest. De concurrentie was ook foutloos en wederom 
sneller, dus de terechte winnaar. Voor mij was dit dus 
het hoogst haalbare. Vice-wereldkampioen, klinkt ook 
niet slecht. Na afloop was het partytime en dat is door-
gegaan tot in de vroege ochtenduren.  

Tijdens de busreis naar huis was het lekker uitrusten en nagenieten. Dit was de totale afge-
legde weg “The Road To Louny”. Tekst en Foto’s: Joost van Belzen  

Links 
Joost van Belzen 

als vice-wereldkampioen 
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IMCA 2002 
ORANJEGEVOEL MET OF ZONDER PAPIEREN 

 
In 2000 werd het IMCA voor het eerst georganiseerd in Italië, als tegenhanger van het WK 
van de FCI, waaraan alleen rashonden deel kunnen nemen. IMCA stond toen voor Interna-
tionaal Mixedbreed Championship in Agility. De organisatie van IMCA besloot echter dat 
het uitsluiten van rashonden niet veel beter was dan het uitsluiten van rasloze honden, zodat 
op 7 en 8 september 2002 zowel ras- als rasloze honden aan de start in Gyula (Hongarije) 
konden verschijnen. De naam staat nu voor Internationaal Mix & Breed Championship in 
Agility. 
 
Over vier tapijtwedstrijden in de hal van DTC in Schoonebeek hadden twaalf handlers zich 
met hun honden geplaatst die Nederland zouden vertegenwoordigen op het IMCA. 
 

Large     Medium   Small 
Walter Sontrop met Ayla   Marjorie van Diest met Dino Alja Visscher met Jacky 
Janny de Ruiter met Dorus  Ans Sint met Jilly  Natasja Ebben met Djoura 
Rob Peen met Twister   Yvonne Clements met Tjico Ietje Postma met Gizmo 
Annemarie Ploegmakers met Faith  Susan Ophorst met Chippie Henk Postma met Lola 
 

 
Dit team werd begeleid door de coaches Werner Rosseau en Pieter van Diest. Verder maak-
ten ook de Nederlandse deelneemster aan de gelijktijdig georganiseerde ParAgility World 
Championship, Susan Rekveld, met haar coach Relinde Peschier deel uit van de Nederland-
se vertegenwoordiging. 
 
De financiële ondersteuning kwam van diverse sponsors: 
T-shirts van Favoriet Behendigheidsmateriaal en Progeco Cleaning,  
Trainingspakken van Kel Development, Trainingsgelegenheid van DTC, 
Opbrengsten uit de benefietwedstrijd dankzij Camping Rivièra en uit de inschrijfgelden 
voor de selectiewedstrijden. 
 
Doordat in het weekend van het IMCA ook selectiewedstrijden voor de B1, B2 en C in Ne-
derland op het programma stonden, ging slechts een select gezelschap supporters mee naar 
Hongarije. De kleine groep Nederlanders wist echter het oranjegevoel heel duidelijk neer te 
zetten en heeft er een groot feest van gemaakt. Ook de prestaties motiveerden tot feest: de 
eerste plaats individueel voor Natasja Ebben en Djoura, de eerste plaats ParAgility voor 
Susan Rekveld en Quita, de eerste plaats voor het Large-team, de derde plaats individueel 
voor Majorie van Diest en Dino, de derde plaats voor het Small-team, de vierde plaats indi-
vidueel voor Janny de Ruiter en Dorus en de vierde plaats voor het Mediumteam. 
 
In het Nederlandse team nam een aantal handlers deel dat ook in Dortmund op het WK aan 
de start zal verschijnen: Natasja, Rob en Susan. Naast de ervaring die ze zo opdeden, kon-
den zij ook alvast wat concurrentie bekijken. Ook andere landen hadden namelijk deelne-
mers afgevaardigd die in Dortmund te bewonderen zullen zijn. Met name deelnemers uit 
het Tjechische Small- en Mediumteam, het Sloveense Mediumteam en een Oostenrijkse 
Large-deelnemer imponeerden. Niet in alle landen is die overlap van deelnemers aan de 
verschillende internationale toernooien mogelijk. In sommige landen dreigen de officiële 
kynologische instanties met uitsluiting bij deelname aan het IMCA. Gelukkig is dat in Ne-
derland niet het geval en staat de sport bovenaan in plaats van machtsspelletjes. 
 
Aan het IMCA namen dit jaar deelnemers uit dertien landen deel, zodat het een veel kleiner 
kampioenschap betreft dan het WK. Het niveau van de top is goed vergelijkbaar met dat 
van het WK, echter er lopen minder honden van dat kaliber rond. Hopelijk zal de belang-
stelling voor dit evenement in andere landen en ook in Nederland verder stijgen, want het 
IMCA draagt nu uit waar het uiteindelijk bij agility om zou moeten gaan: de beste combi-
natie van hond en handler, ongeacht een al dan niet aanwezige stamboom. 
 
Volgend jaar is Spanje gastheer van het IMCA en zal het kampioenschap plaatsvinden in 
Platja d’Aro op 10, 11 en 12 oktober. Platja d’Aro is een bekende toeristenplaats aan de 
Costa Brava, met een gemiddelde temperatuur in oktober van 23,5° C.  
De ideale najaarsvakantie dus! 
Bron: “Agilityclub” 2002 Test: Susan Ophorst  


