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VAN TOEN NAAR NU! 
CINDY WILLEMSE 

 
HET GEZIN WILLEMSE BESTOND UIT DRIE GEZINSLEDEN MET 
ÉÉN OP KOMST. MIJN VADER, MOEDER EN MIJN ZUS WENDY. 

TIJDENS MIJN VERBLIJF IN MIJN MOEDERS BUIK HEB IK MET 
ONZE BOUVIER (DEWIE) BEHENDIGHEID GELOPEN 

 
Op 4 mei 1986 proefde ik mijn eerste buiten-
lucht; het was koud en het liefste ging ik 
weer terug waar ik vandaan kwam. Maar te-
vergeefs dit lukte niet dus moest ik maar ma-
ken wat ik ervan kon maken. Ik was de doe-
rak uit het gezin Willemse en was vaak op 
kattenkwaad uit. Mijn eerste hondje waarmee 
ik behendigheid liep was Bensja. Ik was een 
jaar of negen à tien toen ik begon met behen-
digheid. Het was bij onze eigen trainingsclub 
P.A.T. Hier liep ik af en toe een rondje met 
Bensja, maar merendeel was ik bezig met 
skeletjes zoeken van muizen en dode vogel-
tjes. Ik vond dit veel interessanter dan behen-
digheid lopen. 
 
Aan het  gas 
Op een gegeven moment mocht ik een spelletje lopen, dit was best spannend de eerste keer 
maar het ging vervelen. Ik wou meer maar dit duurde langer dan dat ik hoopte. Dit kwam 
door mijn instelling. Ik liep niet voor me zelf maar ik liep voor anderen (kijk eens hoe 
leuk!!!). Ik kwam vaak te laat voor het verkennen en ook vaak te laat aan de start. Ik vond 
spelen met andere veel te leuk zoals in bomen klauteren of uitproberen hoe het gas werkte 
nou dat heb ik geweten hoor. 
 
We hadden toen nog de tent aan de bus. Daarin stond een gasstelletje. Ik was nieuwsgierig 
naar hoe dat werkte. Nee niet eerst vragen gewoon zelf doen dat was mijn instelling daar 
leer je immers toch veel meer van. Nou ik draaide het gaskraantje open in ieder geval dat 
dacht ik, toen wilde ik het vuur aansteken maar het ging niet aan. Dus draaide ik hem weer 
uit en legde alles wat ik gebruikt had weg zodat niemand zou weten dat ik iets gedaan had. 
Dat had ik dus gehoopt, uiteindelijk bleek dat ik het gaskraantje niet uit had gedraaid maar 
aan had laten staan. Mijn moeder ging de tent binnen om sigaretten te pakken en rook toen 
de gaslucht. (Ik dank God dat mijn moeder niet met een sigaret de tent in liep) ze riep mijn 
vader dat ze iets rook in de tent. 
Mijn vader kwam er aan en het 
eerst wat hij riep is CD!!!!!!! Dit 
riep mijn vader altijd als er iets 
niet goed was. Dus ik als een ge-
slagen hond naar mijn vader. Ik 
was bang op dat moment want 
zonder dat iemand wat zei wist ik 
al dat er iets niet goed gegaan was 
met het gasstelletje. Ik was bij 
mijn vader en heb nog nooit zo op 
mijn donder gehad. Ik was boos op 
mijn vader, maar nu denk ik, en te-
recht, had je maar met je vingers 
van dat gasstelletje af moeten blij-
ven. Alles wat om onze tent stond had met onze tent samen de lucht kunnen invliegen met 
alle gevolgen van dien. Maar ja gelukkig is dat niet gebeurd. 
 
Darky 
Er kwam een hondje bij, een Schipperke, want mijn moeder wilde graag een klein hondje. 
Darky zo noemden we haar. Het was het laatste hondje uit het nest dat nog over was. Ze 
was net een klein bolletje zwarte wol. Mijn moeder wilde met Darky behendigheid gaan 
doen. Maar ze had patella waardoor 40 centimeter te hoog voor haar was.  

In de prijzen gevallen 

De gezusters Willemse 
Cindy en Wendy 

Darky 
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Verhuizen 
We gingen verhuizen naar de Hoeksche Waard. Het was 
een huis met veel grond waar we behendigheid op kon-
den doen. Ik liep nu al wat vaker met Bensja, maar ik 
mocht nog steeds geen hele wedstrijden lopen omdat het 
de hond van mijn moeder was. Maar daar zat al vooruit-
gang in omdat mijn moeder een puppy kreeg (Vaquera). 
Toen Vaquera oud genoeg was om te lopen mocht ik met 
Bensja wedstrijden gaan lopen Bensja zat inmiddels in de 
Veteranenklasse. Ik deed mee aan de Veteranenkampi-
oenschappen. Ik liep dus bijna elke selectiewedstrijd. Na 
een jaar tijd stond ik er heel erg goed voor in het klasse-
ment. Uiteindelijk ben ik de eerste Veteranenkampioen 
geworden in de hele behendigheidgeschiedenis. Ik was zo trost op Bensja en zij zal altijd in 
mijn gedachten blijven omdat zij mijn eerste hondje was. Dit was ook het laatste jaar dat ik 
met Bensja liep, ze werd immers te oud. Toen ging ik het proberen met Darky omdat er in 
de kleine klassen verschillende hoogtes waren gekomen zoals de medium en de mini. Ik 
probeerde om met Darky bij de mini’s te lopen. De laatste wedstrijd die ik met Darky liep 
was in Amsterdam. Dit was mijn laatste wedstrijd met haar omdat ze ook de hoogte van de 
mini’s niet redde. Ik was helemaal over mijn toeren, ik vond het echt verschrikkelijk. Het 
Vast-parcours was ik aan het lopen. Dit was het tweede parcours van de dag. Darky had 
echt geen zin meer en ik probeerde er nog wat van te maken, dus met veel moeite kreeg ik 
haar over een paar hordes maar pit zat er totaal niet in, toen moest ze over de schutting; nou 
laat maar. Toen zei ik tegen de keurmeester:”Ik stop er mee.” Dit was gewoon het beste 
voor het arme beest. Op het moment dat ik het parcours uit liep kwamen er allemaal men-
sen naar mij toe. Hier had ik dus helemaal geen zin in. Ik zette Darky op de grond en zei 
:”Laat me maar even.” Toen ben ik langzamerhand naar de tent gegaan. De rest van die dag 
had ik niet echt ergens zin in. Wat denk ik wel te begrijpen is.  
 
Vaquera 
Een tijdje later mocht ik van mijn moeder een paar rondjes met Vaquera lopen. De spelle-
tjes zoals ik begonnen was, maar daar nam ik geen genoegen mee. Dus had ik met mijn 
moeder afgesproken dat ik de niet- selectiewedstrijden mocht lopen in ieder geval het Vast-
parcours en mijn moeder de Jumping. Maar ik wou een eigen hondje, eentje die ik vanaf het 
begin af aan zelf kon trainen. Maar ja een puppy mocht ik niet. Aangezien ik geen zin meer 
had om met de wedstrijden mee te gaan als ik toch maar één rondje mocht lopen. Dus ben 
ik een tijdje gestopt met behendigheid.  
 

Van toen naar nu 
Nou dat was toen. Nu even iets over nu. Op dit moment ben ik 
achttien jaar. Ik ben een jaar uit de behendigheid geweest maar 
ben toch weer besmet met het virus. Ik heb nu de pup van mijn 
moeder over genomen Colta dit is de dochter van Vaquera. 
Colta is echt mijn hondje. Ze slaapt bij mij op de kamer en ik 
zou echt niet meer zonder haar kunnen. Colta is nu ongeveer 
twee jaar. Sinds ik met haar train gaat ze met sprongen vooruit. 
Ik loop nu niet meer voor anderen ik loop nu voor mezelf en 
voor mijn eigen hondje. Nu heb ik veel meer plezier in de be-
hendigheid. Ik heb het licht gezien en volgens mij Colta ook.  
 
Vroeger zag ik behendigheid als een verplichting maar nu zie 
ik het als een sport en één van de leukste dingen die je kunt 
doen, samen met je hond. Bij ons in het gezin Willemse is het 
een beetje een uit de kluiten gegroeide hobby, maar ik vind het 

niet erg ik vind het reuze leuk en gezellig (met zeven honden in huis).  
 
Deze mensen wil  ik  graag bedanken 
Ben en Jeanne Willemse 
Gewoon omdat het mijn ouders zijn en mij altijd zullen bijstaan in goede en slechte tijden. 
Wendy Willemse 
Mijn zus. Voor het coachen van mij en Colta en haar goeie adviezen tijdens de wedstrijden. 
Ik hoop dat ik nog vele jaren kan genieten van de sportiviteit en van de gezelligheid in de 
behendigheid. En natuurlijk dat ik het ook mag meemaken dat ik ooit nog eens op het WK 
zal lopen.  

Even rust 
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PARA-AGILITY 
SUSAN REKVELD 

 
KC PAMPUS, ALMERE 15  JUNI 1997 

TJA, DAAR GA JE DAN, HET PARCOURS IN VOOR JE  
EERSTE WEDSTRIJD MET JE LABRADOR CINDY, ZES JAAR OUD!  

NA VEEL TRAINEN EN ’T BEHALEN VAN DE 
BEHENDIGHEIDSDIPLOMA’S BIJ JE VERENIGING, HEBBEN ZE JE 

KUNNEN OVERHALEN OM VOOR EEN WEDSTRIJD IN TE 
SCHRIJVEN! JE HART KLOPT ERGENS IN JE KEEL EN JE HEBT 
TOTAAL GEEN IDEE WAT JE EIGENLIJK TE WACHTEN STAAT!  

 
Je ziet dat de keurmeester in het parcours 
staat, dus denkt: daar gaan we! Midden in 
het parcours kom ik tot de ontdekking dat 
de elektronische tijd helemaal niet loopt en 
meldt dat netjes aan de keurmeester, Lies-
beth Roskam! Tja, ik had helemaal nog 
niet mogen starten, zij had nog geen start-
sein gegeven! Wist ik veel!  
Dat gebeurt je dus nooit meer! Daardoor 
raakt je hond ook de kluts kwijt (anders 
waarschijnlijk ook wel) en springt van de 
kattenloop af. Zelf word je nerveus maar 
probeert de hond te herstellen en neemt de 
kattenloop nog ’n keer. Natuurlijk springt 
zij er weer af!  
Na drie keer ’n weigering gaan ze gewoon 
fluiten, die keurmeesters! Weer ’n hoop 
geleerd bij zo’n eerste wedstrijd maar on-
danks 3 x disk. was het toch het begin van 

een geweldige sport waar je steeds meer zin en lol in zou krijgen voor handler en hond! Het 
is een virus, je wordt ermee besmet! Ze hebben mij ervoor gewaarschuwd, wilde niet luiste-
ren maar; heb er gelukkig ook niet naar geluisterd want dan zou ik nu geen behendigheid 
meer lopen! Ik zag er best tegenop als rolstoelgebruikster te beginnen in de wedstrijdsport. 
Gelukkig heel veel enthousiaste reacties van handlers en keurmeesters dat mij altijd heeft 
aangemoedigd om door te gaan!  
 

MIJN EERSTE ”U”TJE!!  
KC ZOYS, NIJKERK 6 SEPTEMBER 1998 

 
Onverwachts gaat mijn man Leon mee naar een behendigheidswedstrijd, achteraf moest ’t 
zo zijn! ‘t Weer zat gelukkig mee dus de stemming is opperbest! Rolstoel ingeladen in onze 
aanhanger, broodjes en koffie mee en al is ’t wat vroeg voor ’n zondagmorgen, op naar de 
wedstrijd! Op de parkeerplaats aangekomen en ’t zeildoek van de aanhanger weggeslagen 
te hebben, komen we tot de ontdekking dat mijn rolstoel wel iets vreemd in de aanhanger 
staat! ’t Lijkt wel of hij in elkaar gezakt is! Ja, hoor, blijkbaar is de as gebroken, heb ik dat! 
Balen als ’n stekker, want dat betekent geen wedstrijd lopen! Direct contact gezocht met 
het alarmservicenummer van de leverancier, welke vroeg ons naar ’t hoofdkantoor te ko-
men. Leon met aanhanger op pad en laat hij nu na ongeveer ’n uurtje terug komen met ’n 
andere rolstoel! Ik spring er direct in en na even proefrijden valt er wel mee te rijden. We 
beslissen het te proberen, wat kunnen we verliezen! Eerst even kijken of de hond er ook 
niet al te vreemd op reageert, ’t valt mee, we gaan ervoor!  
Bij de start moet ik eerst nog kijken of de stoel wel goed ingesteld staat; staat hij wel aan?? 
Daar gaan we! ’t Blijkt dat deze stoel ietsjes sneller rijdt dan mijn eigen stoel. We gaan er 
foutloos doorheen en komen zelfs bij de finish tot de ontdekking dat we binnen de par-
courstijd zitten dus: ’n UUTJE!! Ik spring echt zowat van blijdschap uit mijn stoel, dat lukt 
net niet! Iets behalen waar je alleen maar van kon dromen! En ook nog een beker, vijfde 
plaats Vast-parcours! Al vind ik die bekers niet altijd even mooi, je bent er apetrots op als 
je er eentje wint! Cindy haar eerste “U”tje gehaald, daar blijft ’t bij want ze gaat later de ve-
teranenklasse in en moet als ze negen jaar is stoppen in verband met artrose.  
Toch bedankt Cindy, dat je mij de behendigheidsport in geholpen hebt!!!  
Tekst: Susan Rekveld (agility on wheels, that’s really fun!!)  

Susan 
met Cindy 
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HOE HET ALLEMAAL BEGON 
MARIJKE LIPS 

 
EIND TACHTIGER JAREN BESLUIT JE MET JE JONGE HOND EEN 
WELSH CORGI PEMBROKE “JANIS” WAT EXTRA'S TE GAAN DOEN 

EN MELD JE JE AAN BIJ EEN KV 
OM MEE TE GAAN DOEN AAN BEHENDIGHEID 

 
Wij kwamen terecht bij KV Rijnland bij de instructeurs Piet de Vriend en Emma Lobbe-
stein. Al snel bleek dat Janis er zelf heel veel plezier in had en ook het spelletje "doorhad". 
Emma en Piet zagen in dit hondje heel veel toekomst en hebben mij met enige moeite zover 
gekregen dat wij ook wedstrijden gingen lopen. Dit werd uiteindelijk een zeer tijdrovende 
hobby. Eén keer in de week trainen en serieus trainen op wedstrijdsituaties, maar nooit het 
plezier en de lol vergeten! En tijdens het seizoen bijna ieder weekend wedstrijden overal in 
Nederland en ook een aantal in België.  
 
Good old  days 
Al die jaren hebben wij beiden heel veel plezier gehad met de grote groep wedstrijdlopers 
die je ieder weekend weer tegenkwam en met wie je ook erg meeleefde en opving als het 
eens wat minder ging. Ook de nooit aflatende steun en begeleiding van de trainers Piet en 
Emma zal ik nooit vergeten. Het ging er haast altijd heel sportief aan toe en men hield zeker 
de gezondheid van de hond goed in de gaten. Men ging ook niet alleen voor zichzelf maar 
wij keken ook altijd bij elkaar en moedigden elkaar ook altijd enorm aan. Spraken met el-
kaar de problemen door en kwamen ook vaak met elkaar tot een oplossing. Ook het samen 
op stap gaan met grote groepen mensen allemaal met dezelfde hobby besmet en hetzelfde 
doel voor ogen: het vooral heel leuk en gezellig met je hond bezig zijn!! Ook het aan het 
einde van een wedstrijddag het met elkaar vieren van een overwinning of het elkaar troos-
ten bij een minder resultaat, er was altijd wel een reden te bedenken om de fles te ontkur-
ken. Deze jaren waren heel inspirerend door de sportiviteit, saamhorigheid en de wissel-
werking tussen jouw hond en jijzelf die dit toch maar voor elkaar kreeg! Bijna iedere wed-
strijdcombinatie was een toeval: mijn hond en ik! Welk ras of rasloos dan ook, het was min 
of meer toeval dat je met je hond zo leuk en dankzij goede trainers zo hoog wedstrijden kon 
lopen, tot en met het Europees kampioenschap!  
 
Tegenwoordig  
Tegenwoordig is het naar mijn mening helaas nogal wat fanatieker geworden. Men kiest 
een ras om er mee te kunnen presteren, want het presteren is voorop komen te staan en 
daarmee is erg veel plezier en sportiviteit ook tegenover de hond ver op de achtergrond ge-
komen. Ook de diversiteit aan rassen is enorm teruggelopen. Border Collies, Border Terrië 
rs en Shelties beheersen nu het wedstrijdbeeld. Ook de training is heel fanatiek geworden, 
een eigen parcours in de achtertuin is allang geen uitzondering meer. De sport is weg, het 
heilig en het moeten is daarvoor in de plaats gekomen. Is dit een vooruitgang ?1? Ik weet 
het niet. 
 
Lol  d’r  af!?  
Zelf ben ik niet meer zo enthousiast en sta bepaald niet te trappelen om met mijn nieuwe 
hond (wederom een Welsh Corgi Pembroke) weer te gaan beginnen aan de behendigheids-
sport. Het is mij allemaal een beetje te fel en te prestatiegericht geworden. Vroeger stond de 
hond op de eerste plaats. Nu is het de prestatie en de naam van de handler die belangrijker 
zijn. Enfin misschien gaat men inzien dat dit ook niet alles is en gaat men weer terug naar 
wat meer gezelligheid en leuk bezig zijn met de hond van je keuze zonder zonodig te moe-
ten presteren.  
 

 

Marijke Vink 
en Prins 
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Rustig naar het  
raakvlak 

Ton Gruijters 
met Linnhe 

Hermina den Besten
met Donna 

Karin Gerritsen 

Mandy v.d. Belt 
en Flo 

Henk Visser 
met Kyra 
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DE GOEDE OUDE TIJD 
EMMA LOBBESTEIN EN CHRISTIEN PRINS 

 
WAAROM BEHENDIGHEID LOPEN MET JE HOND? DEZE VRAAG 
WERD ONS DOOR BUITENSTAANDERS INDERTIJD HEEL VAAK 
GESTELD. ZIJ VONDEN HET MAAR EEN CIRCUSGEBEUREN EN 

BEGREPEN NIET HOEVEEL PLEZIER DEZE TAK VAN SPORT  
AAN ZOWEL BAAS ALS HOND KON GEVEN  

 
Hoe kom je ertoe om met be-
hendigheid te beginnen? Ban-
co, een rasloze hond en Saar, 
een Bearded Collie begonnen 
het plezier op de cursus ge-
hoorzaamheidstraining een 
beetje te verliezen en wij, 
Emma en Christien, eigenlijk 
ook. Dat is niet zo verwonder-
lijk. In die tijd, we spreken nu 
over begin jaren tachtig, ver-
liepen die trainingen heel an-
ders en veel minder hond-
vriendelijk dan tegenwoordig. 

De honden hadden maar te doen wat wij, de bazen commandeerden. Als het niet goedschiks 
ging dan maar kwaadschiks, dus met straffe hand. Toen begon mevrouw Tittel als eerste in 
Nederland met de behendigheid. Zij had daar in Engeland kennis meegemaakt en ging dat 
in Nederland aan de "hond en baas" brengen. De Haagse kynologenclub de Hofstad begon 
met een paar toestellen en vroeg een aantal belangstellenden om mee te gaan doen. Het leek 
ons wel wat om op deze manier onze honden weer plezier in het werken met ons te geven. 
Het gelach was op die oefenavonden niet van de lucht. Het bleek veel moeilijker te zijn dan 
het er op het eerste gezicht uit zag. Veelvuldig gingen hond en ook de baas de fout in. Grote 
hilariteit als de hond een eigen parcoursje ging afleggen, ondanks het gegil van de baas.  
 
DVS 
Na de nodige oefenavonden begon het er toch wel op te lijken en kregen we de smaak te 
pakken, vooral ook omdat het zo positief op het contact baas/hond bleek te werken. Helaas 
ontstonden er problemen. De Hofstad had geen trainingshal meer, daarnaast verliep de ver-
houding met de trainer niet zo best en zo gebeurde het dat er een nieuwe groep onder de 
naam DVS (De Vrije Sprong) werd opgericht onder leiding van Kees Mutsaerts. Kees werd 
de grote stimulator van ons. Hij wist steeds weer andere parcoursjes uit te zetten, waardoor 
de honden goed op onze aanwijzingen moesten letten. Dit gaf een heel goede band tussen 
hond en baas. Ook wij bazen kregen er hoe langer hoe meer plezier in. De onderlinge ver-
houdingen waren uitstekend. Presteerde je hond eens minder goed, dan werd je door de 
groep gestimuleerd om niet bij de pakken neer te zitten en aangemoedigd om vooral door te 
gaan. We gingen onderlinge wedstrijdjes houden, werden uitgenodigd om demonstraties te 
geven op braderieën, plaatselijke feesten en tentoonstellingen. Langzamerhand groeiden we 
tot een echt wedstrijdteam. Overal in Nederland waren inmiddels ook andere KC’s met 
groot enthousiasme aan de behendigheid begonnen en zo ontstonden er diverse wedstrijd-
teams en werden er landelijke wedstrijden georganiseerd.  
 
KV Rijnaland 
KV Rijnland, waar wij trainden voor Cynophilia I en II, wilde ook graag beginnen met be-
hendigheid. Door Piet de Vriend werden toestellen gebouwd en onder zijn leiding begon 
ook deze vereniging met het beoefenen van deze tak van hondensport. Het was ook hier een 
groot succes, zo zelfs dat er in korte tijd al met een tweede team kon worden gestart. Het 
wedstrijdteam trok door het hele land en zelfs België werd bezocht. Met veel succes mag 
worden gezegd. Met vele bekers, zakken voer, sleutelhangers en souvenirs keerden we 
dikwijls huiswaarts. De onderlinge sfeer was fantastisch. Je kende iedereen die meedeed. 
Een groot feest van herkenning als je op het terrein aankwam. Je was natuurlijk heel blij als 
je zelf met je hond in de prijzen viel, maar was dat eens niet het geval dan kon je genieten 
van het succes van de winnaar. Er bestond geen afgunst of jaloezie en ook geen afstraffing 
voor je hond als die de fout in was gegaan. Jij, als begeleider, was immers niet duidelijk of 
snel genoeg geweest met je aanwijzingen. 

Karina en Rettie 
voor de insiders toen 

geen onbekenden 

Hans Goossens 
ook een graag geziene 
gast op “Koewacht” 
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Koewacht  
Koewacht, nog nooit van gehoord in die tijd. Nog net Nederland, maar was het neusje van 
de zalm op behendigheidswedstrijdgebied. Wat hebben we daar veel gelopen en vaak zeer 
succesvol. Het was niet alleen de prachtige accommodatie die het lopen in Koewacht tot 
een feest maakte. De gastvrijheid van Louise en Henk Mieras en hun grote organisatieta-
lent, natuurlijk bijgestaan door vele vaste medewerkers, zorgde ervoor dat alles op rolletjes 
liep. De caravan van Piet en Emma was een geheel nieuw fenomeen in het wedstrijdgebeu-
ren. Dat veel makke schapen in een hok gaan werd hier keer op keer bewezen. Na afloop 
van de prijsuitreiking bleven we hierin met z'n allen nog borrelen, eten en langdurig evalue-
ren hoe het nog beter had gekund.  
 
Helaas 
Er komt een tijd van beginnen maar helaas ook van stoppen. Honden kunnen als veteraan 
nog een aardig parcoursje meelopen, maar ook de bazen worden op een gegeven moment 
wat strammer. Dan moet het besluit vallen, dat het tijd wordt er mee op te houden. Helaas 
helaas. We kijken terug op een fantastische tijd van werken met heerlijke honden, fijne 
mensen en een geweldige saamhorigheid. We mogen ons gelukkig prijzen dat we de begin-
tijd hebben meegemaakt, waarin alles nog kleinschalig was, geen klasse A, B of C, geen re-
strictie in het aantal deelnemers en alle andere nadelen die het groter worden onvermijdelijk 
met zich meebrengt.  
 

KC AMSTERDAM 
 

De Kynologenclub Amsterdam bestaat sinds 1 juni 1898 en is de oudste 
Kynologenvereniging in Nederland. Sinds het prille begin van de behen-
digheid was en is de KC Amsterdam nog steeds actief in deze spectaculai-
re sport. 
 
Het begon voor ons in 1983. Alle toestellen werden toen nog zelf gemaakt 
en omdat we geen eigen trainingsterrein hadden moest er ook een grote 
kar komen om alles in op te slaan en te vervoeren. We trainden toen op 
parkeerplaatsen of in een plantsoen en steeds moest dus de kar mee, de-
mo’s werden er gegeven op winkelpleinen. Deze demo’s trokken altijd 
veel kijkers en soms hielden we er nog nieuwe leden aan over . 
In 1986 betrokken we ons huidige terrein aan de Zuider-IJdijk in Amster-
dam-Oost op het eiland Zeeburg, eindelijk konden we ook eens een wed-
strijd organiseren op onze eigen stek. 
 

Vanaf 1987 organiseert de KCA jaarlijks een selectiewedstrijd. In de beginjaren hadden we 
aan een eendaagse wedstrijd genoeg, maar naar gelang het steeds groeiende aantal deelne-
mers moesten we naar een tweedaagse wedstrijd met gemiddeld 350 deelnemers. De KCA 
hoopt nog vele jaren actief mee te doen , heette het vroeger Behendigheid nu echter met ie-
der jaar een Wereldkampioenschap, de internationaal beter klinkende naam Agility. 
www.kcamsterdam.nl 
 

KC HOOGEVEEN E.O. 
 

Al sinds het eind van de jaren ‘80 is de KC Hoogeveen 
actief in de behendigheid. Op dit moment is er een en-
thousiast en goed geschoold team van negen instructeurs 
en assistenten. Er wordt les gegeven aan beginners, 
gevorderden, recreanten en wedstrijdlopers van alle 
niveaus.  
 
De KC Hoogeveen beschikt over prima toestellen, een 
mooi ruim veld en een gezellige kantine.  
 
’s Winters traint de wedstrijdgroep in een manege, alwaar 
we ook jaarlijks een wedstrijd organiseren. Het wed-
strijdteam van de KC Hoogeveen kenmerkt zich door veel 
kleine honden (Terriërs!), veel geblaf en veel af te leggen 
kilometers. In 2004 werd een mooi succes geboekt door in 
de Band-wintercompetitie als derde te eindigen.  
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TROTS OP M'N HOND  
EWOUD GUDDENS 

 
Een einde aan de sportcarrière  van Azuro von Alt  Nauders  

Ja, aan alles komt een keer een einde, zo ook aan een sportcarrière van 
een hond. Azuro von Alt Nauders; geboren 28-8-1997 is nu ruim 7 jaar 
oud en heeft een mooie en sportieve behendigheidscarrière achter de rug. 
Ik heb besloten, hoe moeilijk ik het ook vond, om te stoppen met de ac-
tieve sport met hem 
Het ging de laatste tijd niet zo vlotjes meer en hij deed het meer omdat ik 
het wilde. Dan moet je eerlijk zijn tegenover je hond en besluiten dat hij 
met pensioen mag, om het zo maar te zeggen. Nu is het niet zo dat hij 
lekker bij de kachel mag gaan liggen, ik zal best nog wel eens een wed-
strijdje met hem lopen maar dan lekker relaxed in de Veteranen-klasse 
als het gaat met hem. 
 

“U”tjes  
Azuro liep zijn eerste wedstrijd op 2 mei '99 bij onze eigen kgp. Gouda e.o., ik weet de uit-
slag niet meer. Zijn allereerste officiële “U”tje behaalde hij op een alle rassen wedstrijd bij 
KC de Hoeksche Waard op 7 november '99 en zijn tweede “U”tje ook bij KC de Hoeksche 
Waard op 4 november '01. De derde “U”, om te promoveren naar de Open-klasse, haalde 
hij bij KC Amsterdam op 20 april '02. Nu lijkt het misschien dat we alleen maar alle-
rassen-wedstrijden hebben gelopen maar niets is minder waar. We hebben in die jaren bij 
de VDH zo ongeveer 45 wedstrijden gelopen. Na het behalen van het 3e “U”tje hebben we 
samen ook veel B1 selectiewedstrijden gelopen bij Cynophilia. Ongeveer tien à twaalf per 
jaar. Dat hebben we twee jaar gedaan met vele leuke resultaten en ook wat mindere natuur-
lijk maar dat hoort er nu eenmaal bij. Eén van de allermooiste herinneringen was de World-
Winner 2002 in Amsterdam, waar ik met Azuro heb meegedaan aan de behendigheid. 

 
World-Winner 
Wat was er dan zo bijzonder aan zult u zeggen. Ten eerste 
was de wedstrijd in een hal op tapijt. Als je altijd op gras-
velden je wedstrijden loopt, dan is het in een hal op tapijt 
wel even wennen. Ik maakte me meer zorgen dan Azuro; het 
deed hem verder niets en hij heeft voor een Duitse herder 
heel goed gelopen tussen alles rassen vanuit alle wereldde-
len, o.a. uit Brazilië, Engeland, Spanje, Noorwegen, Rusland 
enz. enz. Op het Vast-parcours werd hij 24e met één fout en 
waren wij als tiende Nederlander geplaatst. De Jumping ging 
nog beter, daar werd hij als derde Nederlander 15e foutloos. 
Eind resultaat 18e plaats, als eerste Nederlander. Hier was ik 
uiteraard heel erg trots op, en deze wedstrijd zal me altijd bij 
blijven als een hoogtepunt uit zijn carrière. Verder ben ik erg 
trots om drie jaar achtereen cIubkampioen behendigheid te 
zijn geweest bij kgp. Gouda, 2001, 2002 en 2003. Helaas zit 
het er voor 2004 niet meer in, ik had het graag voor een 
vierde keer willen worden. 
 

Blessure 
Zijn eerste wedstrijd in de Veteranen-klasse liep Azuro op 29 augustus van dit jaar bij kgp. 
UDHV met een zeer mooi resultaat Vast-parcours eerste, Jumping tweede en eindresultaat 
'beste van de dag' in de Veteranen-klasse. Kort na deze wedstrijd kampte hij weer met een 
lichte blessure en heb ik besloten definitief te stoppen met wedstrijden lopen. Graag had ik 
dit seizoen af willen sluiten met het Nederlands Kampioenschap in Nijmegen, waar hij ze-
ker in de Veteranen-klasse een goede kans zou hebben gemaakt, maar helaas, het is niet an-
ders. Graag willen wij iedereen enorm bedanken voor hun steun, support, sportiviteit en 
aanwezigheid bij diversen wedstrijden en evenementen die wij in die jaren hebben gelopen. 
Zeker ook mijn vaste teammaat Ellie Smits met Kim; ik hoop met Lenzo ook zo goede 
teammaat te krijgen. Hij heeft het zeer dik verdiend om nu nog een groot aantal jaren onder 
ons te blijven en te genieten van een mooi rustig hondenleven. Zijn opvolger 'Lenzo von 
Alt Nauders' is al druk bezig en staat te popelen om ook net zo goed, misschien wel beter te 
worden. Zijn. debuut gaat hij op 8 mei '05 bij kgp. De Eemsmond maken. 
Bron: “Dier & Zorg”  

Ewoud met Azuro 

Azuro 
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BEHENDIGHEID 
BOB EN NICOLE VEERMAN 

 
Omstreeks 1980 werd de behendigheid geïntroduceerd in Nederland. Bij één van die sessies 
(die gehouden werd in een manage in Muiden) was Nicole bij met ons Keeshondje Scozzy. 
Het was erg leuk en met nog een aantal mensen van de KC Zoys hebben we het toen ook 
bij Zoys geïntroduceerd. De toestellen werden gemaakt en de eerste lessen konden begin-
nen. Alles was in die tijd links en we hadden nog nooit gehoord van al die wissels die we 
nu automatisch doen. 
 
De paar wedstrijden die in die tijd werden georganiseerd waren altijd druk bezocht (voor 
die tijd). Zo’n tachtig combinaties deden toen fanatiek mee en we hadden natuurlijk maar 
één klasse. Dus alles in één ring en rennen maar met je hondje. Met ons Pandaatje en een 
tas met eten en drinken gingen we op pad. Het halvemaantentje en twee stoeltjes was onze 
bagage. Als je nu ziet wat er allemaal wordt meegesleept. Panda’s zijn bussen geworden. 
Halve maantentjes zijn caravans en volledige tenten geworden. Tachtig deelnemers zijn er 
een paar honderd geworden en worden nu over drie of vier ringen verdeeld. Gezel-
lig(er)???? Ach, de tijden veranderen. 
 
Onze drie Keeskoppie’s deden het erg leuk en we hebben dan ook diverse prijzen gewon-
nen. Een kleine selectie uit die tijd: KCA 1987 Scozzy 3e, Uden 1988 Fonny 3e, Felkers-
Toernooi 1988 Fonny 4e, Pampus 1989 Daisy 3e, DVS 1989 Fonny 3e , Voorne-Putten 1989 
Fonny 2e. Wat ook wel leuk was, is dat de eerste wedstrijd werd gehouden bij de KC.A. 
met de verdeling van klasse’s. Ik liep met Fonny de eerste wedstrijd B1 samen met Ietje 
Postma. Er was een mooie grote beker aangeschaft want omdat Fonny erg goed was dach-
ten we dat redt Bob wel tegen Ietje. Ik mocht de spits afbijten en kreeg een dikke D aan 
m’n broek. Ietje blij, want die dacht die beker is voor mij. FOUTJE bedankt dus. Ook Ietje 
ging op precies dezelfde plek de mist in. Daar stond Will Lodder dus met een mooie beker 
die de kast in kon bij de KCA. Natuurlijk schreven we in voor het NK Dat was in die tijd 
een open inschrijving (voor binnen - en buitenlanders). 
 

 
 
Ook werd er een demoteam samengesteld “het Chappie Showteam” dat later het “Pedigree 
Pal Showteam” werd. Met een groep van ongeveer 25 mensen gingen we naar allerlei paar-
denevenementen toe waar we dan demo’s gaven. We gingen dan met een touringcar op pad 
en ik (Bob) ging dan met de vrachtwagen vol toestellen naar het evenement toe. Ook waren 
er diverse TV-opnames waar we bij aanwezig zijn geweest, want het was natuurlijk prach-
tig dat je met die kleine Keeshondjes deze sport kon doen. Wat mij persoonlijk erg is bijge-
bleven is dat we een demo in het MECC in Maastricht moesten geven. Toen we een kijkje 
namen in de hal en al die mensen zagen zitten (ongeveer 1000 of meer) hadden we toch wel 
even de schrik in onze benen. Er werd gezamenlijk met paarden gelopen en ook liepen er 
een paar grote honden een wedstrijdje tegen een paard. Al met al was het erg leuk met het 
showteam. Aan al die promotie kwam een eind, omdat er steeds meer KC’s wedstrijden 
gingen organiseren. Ook kwam Martin Gaus op TV met behendigheid dus er was genoeg 
bekendheid aan gegeven. Nog steeds lopen we agility, maar dan met onze Belgische Her-
ders (Tervuerense). Leuk vinden we het nog steeds, want wat Theo Panen altijd zegt:  
“Gezelligheid maak je zelf ” en daar heeft hij mooi gelijk in. Het Agilityteam uit Soest  

De “Batte Neuzen” 
onder leiding van 

Martin Gaus (foto) 
zorgde voor een  

grote populariteit 
van de behendigheid 

in de midden jaren “90 
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10 JAAR AGILITY 
BERT TANKINK 

 
IN 1992 BEGON IK MET BEHENDIGHEID ZOALS WE HET TOEN 
NOEMDEN. NA HET ZIEN VAN EEN DEMONSTRATIE WAS EEN 

BEHOORLIJK AANTAL LEDEN BINNEN ONZE VERENIGING  
HV ANTIS GEÏNTERESSEERD GERAAKT IN  

DEZE OPKOMENDE TAK VAN HONDENSPORT  
 
Er werden (zelf) toestellen gemaakt en het trainen begon. In het begin nog alles met de 
hond links (want we kwamen uit de gehoorzaamheid) en het streven was vooral om goed en 
netjes te werken. Snelheid kwam op het tweede plan. Later veranderde dat. Doordat een 
aantal mensen wedstrijden ging lopen en dus zagen hoe anderen het deden, ontstond de be-
hoefte aan meer kennis en vaardigheden op het gebied van de behendigheid. 

 
Omdat ik zelf inmiddels was gaan lesgeven, 
werd de behoefte om de horizon te verbreden al-
leen maar groter. Ik ging met Lady trainen bij 
de URV, waar toentertijd Ronald Mouwen één 
van de toonaangevende instructeurs was. In 
1996 ging ik samen met Corrie Vink naar de ba-
sis-instructeurscursus van Cynophilia. Deze 
werd gehouden bij de KC Amsterdam en werd 
gegeven door Dick Lodder en Piet Plasmans, 
die geassisteerd werden door Liesbeth Roskam 
en Jacob Admiraal.  
 
Er werd lesgegeven aan medecursisten en er 
was veel aandacht voor parcoursbouw en pro-
bleemoplossing. Na een behoorlijk aantal jaren 

lesgeven bij HV ANTIS en later ook de URV, was er de mogelijkheid om de gevorderden-
instructeurscursus van Cynophilia te volgen. Ook in deze cursus was er veel aandacht voor 
het bouwen van parcoursen en het oplossen van problemen. Natuurlijk kwam ook het wed-
strijdreglement aan de orde.  
Intussen loop ik met mijn leasehond Kunos (Heidewachtel) wedstrijden in de B1-klasse en 
ga ik met Astor (Duitse Staande draadhaar) de A-klasse onveilig maken. Voorlopig is het 
virus, dat Agility heet, bij ons nog lang niet uitgewerkt.  
 

KYNOLOGENCLUB CANIDA 
VENLO EN OMSTREKEN 

 
Bij KC CANIDA werd de Behendigheid meteen vanaf het 
begin opgestart in de tachtiger jaren door Gonnie Verlin-
den-Vossen. Zij heeft er ook voor gezorgd dat we als één 
van de eerste verenigingen in onze regio échte eigen be-
hendigheidstoestellen hadden. Ook werden in de tachtiger 
jaren bij ons de Finales van het ROYAL CANIN 
MASTERS-klassement gelopen in een manege.  
 
De eerste elektronische tijdwaarneming, toen nog in de 
kinderschoenen, werd uitgeprobeerd en met succes in 
werking genomen door dhr. Chris de Groot tijdens zo’n 
finale. Deze finales hebben we al met al zo’n vijf jaar ach-
ter elkaar mogen organiseren. Nu, sinds 2000, zijn we 
weer gestart met Agilitywedstrijden te organiseren. We 
zijn tot nu toe (2005) de énige vereniging in Limburg die 
deze wedstrijden organiseert onder auspiciën van KNK 

Cynophilia. We danken alle vrijwilligers, van welke vereniging ook, die het mede mogelijk 
maken om een AGILITYwedstrijd te kunnen organiseren en natuurlijk ALLE wedstrijdlo-
pers die deze TOPSPORT met zéér veel enthousiasme beoefenen. Bezoek regelmatig onze 
WEBSITE: www.kcvenlo.nl Hier vindt u steeds het laatste nieuws van onze vereniging. 
Bestuur KC CANIDA Venlo e.o. M. Kremers  

 

Bert Tankink 
en Kunos 
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DAISY-BELL 
JENNIFER BELLIS 

 
TOEN IK MET MIJN ASIELHONDJE DAISY DE 

BEHENDIGHEIDSCURSUS DEED BIJ KC GOOI- EN EEMLAND 
WERD ZIJ AL GAUW OMGEDOOPT TOT DAISY-BELL (VANWEGE 

HAAR HOOG GEHALTE AAN DECIBELLEN).  
 ZE BLAFTE IEDEREEN DE OREN VAN HET HOOFD,  

ZO LEUK VOND ZE AGILITY!  
 

Toevallig was er net in die tijd een workshop van Ronald en 
Aukje bij onze KC. Aukje zag wel wat in mijn racemonster. Ze 
had talent, vond ze. We zijn toen in Utrecht - URV - gaan trai-
nen. Opeens moest mijn hond ook rechts meelopen! Dat was 
toen nog ongekend. Daisy vloog over het veld en ik ontdekte 
de echte agilitywereld. Dat waren heel spannende jaren. Door 
haar enthousiasme en door de altijd stimulerende vriendschap 
die ontstond met Mieke Komen, met wie ik jaren auto en tentje 
heb gedeeld, hebben we het nog een hele tijd uitgehouden. We 
hebben de C-klasse gehaald en zelfs een vijfde plaats in het 
B2-wedstrijdkampioenschap. Het was een trotse dag voor ons 
toen we mee mochten doen aan het NK in Nijkerk.  
 
Maar voor een relatief kleine hond (42 cm) is het best een be-

lastende sport. (Ze heeft in België zelfs op 75 cm gesprongen!) Ik wilde niet het risico lo-
pen op blessures of vroegtijdige- en onnodige slijtage. Dus na een poosje bij de veteranen te 
hebben gelopen, zijn we met de behendigheid gestopt. Hoewel ik dat een heel moeilijke 
stap vond, kan ik toch terugkijken op een heel rijk agilityverleden met mijn Daisy-Bell. En 
gelukkig heb ik nu Fleurtje met wie ik opnieuw op weg ben naar de C-klasse.  
 

HONDENSCHOOL FILOS (BELGIË) 
 
Hondenschool FILOS (KKUSH nr. 949) is een school voor het opleiden en africhten van 
gebruiks- en gezelschapshonden, alsook voor het verstrekken van advies in verband met de 
opvoeding van uw hond. Sinds begin 2001 startte een kleine groep enthousiastelingen met 
het aanleren van agility. Ondertussen is deze groep reeds sterk aangegroeid, en hebben we 
ook al enkele wedstrijdspelers in onze rangen. Drie keer per jaar starten we met een kers-
verse beginnersgroep en er wordt in vier groepen lesgegeven.  
 
De terreinen zijn gelegen aan de Heirweg te Moerbeke-Waas. Iedereen is van harte welkom 
om de trainingen op zaterdagmorgen en/of donderdagavond (zomerperiode) bij te wonen, 
waarna u ook al uw vragen op instructeurs en leden kunt afvuren. Het adres van de agility 
website is http://www.agilityfilos.be, en het emailadres info@agilityfilos.be. Hondenschool 
FILOS "MOERBEKE" KKUSH nr. 949 Keizershoek 7, 9280 MOERBEKE-WAAS Ver-
antwoordelijke Agility: Gunther De Cock  
 

Verkernning bij de  
Interclub van Filos 

Daisy-Bell 

Gunther De Cock 
met Cujo 
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HISTORIE AGILITY 
HENK & IETJE POSTMA 

 
Ooit in een ver verleden begonnen we met agility met onze Markiesjes Siouxie en Castor. 
Castor hebben we nog steeds en is nu zestien jaar oud en heel fit voor zijn leeftijd. We be-
gonnen toen dit hondje negen maanden oud was met trainen. Via een demonstratie bij de 
toenmalige hondenschool in Harlingen door o.a. Johnny Visser met zijn Eland Honden en 
Jelmer de Jong met zijn kruising Groenendaeler kwamen we in contact met de agilitysport. 
We zijn toen bij de KC Sneek begonnen met onze behendigheidstrainingen en na relatief 
korte tijd is Ietje begonnen met lesgeven in agility bij deze KC en heb ik eerst nog een tijdje 
gehoorzaamheidstraining “oude stijl” gegeven.  
 
In deze tijd waren we redelijk succesvol met onze Markiesjes in de sport in wording. Het 
was toen in eerste instantie een sociale happening en aan het woord “Sport” werd toen nog 
niet gedacht. Reden hiervoor was denk ik dat we nog niet aan de top van ons kunnen liepen. 
Wat betreft prestatieniveau is het tegenwoordig veel moeilijker om als beginner mee te ko-
men in de Agility. Als je ziet wat je beginnende combinaties tegenwoordig allemaal moet 
bijbrengen voor ze een beetje beslagen ten ijs komen op een wedstrijd, dan hadden wij het 
in het begin van de sport een stuk eenvoudiger. Om een voorbeeld te geven; wij liepen in 
het begin nog alleen maar links naast de hond te handlen zoals wij gewoon waren bij de 
G&G. Tegenwoordig kun je je dit bijna niet meer voorstellen. Ook een curiositeit was dat 
je de paaltjes zowel links als rechts moest kunnen insteken en voor de aanvang van het par-
cours werd dan meegedeeld vanaf welke kant je moest insteken; ook konden de palen hal-
verwege een knik maken van 90 graden.  
 

Ik weet nog dat we heel wat wedstrijden bezocht hebben met 
onze oude Citroen BestelEend waaronder de wedstrijden in 
Wilhelminadorp en Koewacht. Dit was een ware onderneming 
vanuit het Friesse. Door de jaren heen hebben we nog wed-
strijden gelopen met een X Border Collie een blauwe ACD 
teef een X Markiesje Keesje en een X Duitse herder en heel 
even met m’n rooie ACD reu en tegenwoordig met onze Vlin-
derhondjes. In deze jaren is er veel veranderd en verbeterd.  
 
Doordat wij in het hoge noorden wat geïsoleerd wonen hebben 
we nooit echt meegedaan aan alle stromingen die er zijn ge-
weest in behendig Nederland, iets wat uiteindelijk is uitge-
mond in ons gebruik van de Clicker in de behendigheid. On-
danks onze wisselende successen in het verleden hebben we 
vijf jaar geleden toch gekozen om over te stappen op de Clic-
ker omdat we daar een stuk wetenschappelijke onderbouwing 
vonden die we misten in de traditionele methodes. Nog steeds 
zijn we bezig om onze methodes te verbeteren en dit zal ook 
nog wel even duren tot we tevreden zijn, voor ons zijn de hui-
dige resultaten in ieder geval bemoedigend genoeg om op de-
ze voet door te gaan.  
 
Tijdens de workshops die we geven aan een steeds groter 
wordende groep mensen blijkt dat er steeds meer belangstel-
ling is voor waar wij mee bezig zijn. Zelf denk ik dat dit soort 
innovaties in de training van honden er voor gaat zorgen dat 
we over tien of vijftien jaar verbaasd zullen staan over het feit 
dat de sport zich steeds weer verder heeft ontwikkeld tot een 
manier van leven in plaats van alleen sport. 
 
Wat dit betreft wil ik graag een spreuk citeren die als volgt 
gaat: “het zijn de dingen die je leert nadat je alles al hebt ge-

leerd die er echt toe doen.” Bijna alle veranderingen binnen de behendigheid zijn min of 
meer gekoppeld aan het steeds professioneler worden van onze sport. Ook zie je dat daar 
waar de sport in een stroomversnelling is ontwikkeld, dit niet zonder bijwerkingen is ge-
gaan. Het is echter mooi om te zien dat er hier en daar toch weer wat onderlinge toenade-
ring wordt gedaan om er uiteindelijk weer vooruitgang mee te boeken. Uiteindelijk is Agili-
ty in Nederland gewoon de wereld in ‘t klein met alle bijbehorende rituelen.  

Henk Postma 
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“DISCRIMINATIE” WITTE HERDERS 
MARGREET MUURLING 

 
NOG ZELF ENIGSZINS ONBEKEND MET HET VAKJARGON LOOP 

IK ÉÉN VAN MIJN EERSTE  A-WEDSTRIJDEN MET BLACKY.  
EEN WITTE HERDER MET DE NAAM “BLACKY” RIEP OVERAL 

WAAR IK KWAM LEUKE REACTIES OP 
 
Zo ook die ochtend (dacht ik. ) Het was voor mij de eerste keer, dat ik meemaakte dat het 
tweede rondje met een nummer uit de middenmoot begon, en pas vlak na het parcours-
verkennen kreeg ik door dat ik al als nummer vier moest starten. Ik race naar mijn auto om 
Blacky te halen, race met hond terug en hoor via de luidspreker dat ze gaan starten met de 
witte hond. Denk nog goh we worden nog beroemd en verschijn hijgend bij de start. De 
ringmeester kijkt glimlachend op en zegt vragend:" Ah de witte hond"?! (buiten mededin-
ging red.) Ik nog beduusd van het feit dat er al drie voor me aan de beurt geweest zijn, sta-
mel hijgend nog iets van "Ja sorry, niet opgelet," en start mijn rondje. Op de uitslagenlijst 
ontbreekt mijn naam. Na heel wat heen en weer gepraat heb ik uiteindelijk begrepen dat een 
Witte Herder niet altijd een witte hond is. 
 

 
 
Iets dergelijks gebeurde drie jaar later. Toen wist ik wat een witte hond was, maar de ring-
meester niet, alleen dat wist ik niet. Ik loop met mijn hond in de buurt van de ring en vraag 
aan de ringmeester welk nummer er loopt. Deze reageert enthousiast: "En daar hebben we 
Blacky de Witte Herder." Ik raak zo langzamerhand gewend aan dit soort reacties en rea-
geer de ene keer lolliger dan de andere keer. Het was een aardige man, dus ik grap nog wat 
door over Witte Herders en witte honden in de veronderstelling dat hij het ook begrijpt. Ik 
eindig quasi serieus dat ik op tentoonstellingen om misverstanden te voorkomen er bij laat 
zetten dat Blacky echt een witte hond is. En ja hoor het was echt een aardige man: Ik ont-
brak weer op de uitslagen. Dit keer was de oorzaak snel terug te vinden: Op het blaadje van 
de schrijver stond dwars over de uitslag "Witte Hond". 
 
En de laatste vorm van discriminatie die ik mij herinner stamt ook uit de begintijd van mijn 
behendigheidscarrière met Blacky. Volgens mij deed ik mee met de Gockinga-Bokaal en 
hield Loes van den Boogaard een praatje bij de prijsuitreiking. Dit ging op een erg grappige 
manier en ze had de lachers behoorlijk op haar hand. Ergens midden in het uitreikings-
praatje kwam ze bij ons aan en, niet wetend dat achter de naam Blacky een witte hond 
schuilt, kondigt zij schamperend aan: "En dan nu een prijs voor een mevrouw die waar-
schijnlijk heel lang heeft moeten nadenken over de naam van haar hond. Jongens ik denk 
zomaar dat ie wel eens zwart zou kunnen zijn; mevr. Muurling met Blacky." Iedereen, ook 
zij, viel bijna om van het lachen, toen ik met Blacky naar voren kwam.  

Margreet Muurling 
met haar  

”witte” Blacky 
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BEHENDIGHEID 
COR GROEN IN ‘T WOUD 

 
IK LOOP NU AL WAT JAREN BEHENDIGHEID. 

 IN 1985 KREEG IK MIJN EERSTE HOND BOEMER EEN KRUISING 
MECHELAAR DUITSE DOG. BEN EERST EEN 

GEHOORZAAMHEIDS-CURSUS GAAN VOLGEN BIJ DE 
DIERENBESCHERMING EN 

 KWAM IN 1988 BIJ AIRSPORT TERECHT 
 
Daar ben ik in aanraking gekomen met behendigheid (ook GG, Speuren en Flyball). Op 3 
maart 1989 haalde Boemer het behendigheidsexamen. Toen gingen we gezamenlijk met 
onder andere Els Piroli, Gerrit Kooy, Marja Dekker, Tjeerd Kok, René Groeneveld en Jo-
sephine van Rijt op naar de wedstrijden. Ik herinner mij nog een leuk voorval. We waren op 
weg naar een wedstrijd en vroegen aan Els Piroli “Heb je alles bij je?” “Ja natuurlijk heb ik 
dat” zei ze, “O ja en waar is Donar dan?” (haar hond). Oeps foutje! Terug naar huis om 
hem op te halen. Hij zat nog netjes voor de deur. In 1992 heeft mijn zoon Michel, Boemer 
van mij overgenomen hij vond het spelletje ook wel leuk ondanks dat Boemer het veld wel 

eens uit liep om de rest van de familie gedag te zeggen.  
In 1994 kreeg Michel (tien jaar) zijn eigen hondje en toen gingen 
pa en zoon samen trainen en dat was best leuk.  
 
Het verschi l  met  vroeger  en nu 
De standaard parcourstijden waren ook veel ruimer, je liep in die 
tijd tussen de 60 en 85 seconden , daar staan tegenwoordig tijden 
voor van 24 seconden (Jumping) en 35 seconden voor een Vast-
parcours. Ook de parcoursen zijn veranderd, alles word korter gezet 
en je hebt nu Duitse draaien, Franse wissels, Belgische wissels en-
zovoort; dat had je vroeger allemaal niet. In die tijd hebben we ook 
veel gelachen en het was ook heel gezellig, één groot tentzeil en 
daar zat je als club met z’n allen onder. Toen kwam de paraplutijd. 
Je zag allemaal groene paraplu’s maar tegenwoordig leven we in 
het tenten- en caravantijdperk. Bij mij thuis is heel het gezin besmet 
met het behendigheidsvirus dat vind ik wel leuk, met z’n allen er op 
uit. Sinds 1999 heb ik mijn eigen hondenschool met medewerking 
van anderen, want alleen kun je het natuurlijk niet. Ik ben de hon-
denschool begonnen, omdat de fanatieke wedstrijdlopers mij er om 
gevraagd hebben. Bij de KC gingen goede trainers weg en de fana-
tieke cursisten misten daar dus iets.  
 

Samenwerking 
Ik ben iemand die graag nieuwe technieken wil leren en zien om duidelijker tegen over je 
hond te zijn zodat hij aan je lichaamstaal kan zien wat je wilt en waar je naar toe gaat en dat 
alles op een verantwoorde manier. Wij trainen een half uur contactvlakken, dan een half uur 
rust en dan weer een half uur Jumping; dat motiveert zowel de hond als de baas. Gelukkig 
kunnen wij dit allemaal flexibel doen want de meeste KC’s trainen toch in een strak stra-
mien en dat begrijpen wij natuurlijk. Bij ons staat voorop; een lolletje mag, maar blijf eer-
lijk tegenover je hond want die moet nog langer mee. Wij willen ook dat de cursisten lid 
blijven van een KC of rasvereniging, want we hebben elkaar nodig en we willen ze het geld 
niet ontnemen. Samen sta je sterk! Bij onze school krijgen de beginners daarin privéles. 
Tijdens de Jumpingles worden ze even apart genomen. Ook dat is een verschil met de 
meeste KC's die deze luxe ook niet hebben. En als je dan ziet hoeveel mensen je besmet 
met het behendigheidsvirus, dat is toch heerlijk! Eén heel grote behendigheidsfamilie. Om 
een lang verhaal kort te maken het waren geweldige tijden vroeger er was veel gezelligheid 
en je moedigde iedereen aan. De één nam bijvoorbeeld koffie mee en de ander weer koek of 
snoep het was één groot evenement, gezellig met je hondje bezig zijn. Toch mis ik die goe-
de oude tijd wel. De gezelligheid tegenwoordig is grotendeels weg. Dat grote familiegevoel 
is aardig aan het verdwijnen. Dat gevoel van samen één zijn en oplossingen zoeken is niet 
meer zo. Behalve nog met de oude garde lekker over technieken praten zoals Carool Die-
len, Jan Sprij, Theo Panen, Werner Rosseau, Ben Willemse en Ronald Mouwen. Lekker 
kletsen over hoe we het verantwoord kunnen doen met als belangrijkste reden de gezond-
heid van de hond. Dat gaat toch boven alles; het is toch geen wegwerpartikel.  
En dit laatste vind ik een toepasselijke uitspraak.  

Cor Groen in ’t Woud 
met Nada 
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BEHENDIGHEIDSAVONTUUR 
VERONICA & FOLKERT MORSINK 

 
Na veel wikken en wegen werd een jarenlange wens vervuld. Uitbreiding van de fa-
milie, met een Hollandse Smous. Het werd een teefje genaamd Sindy (geb. 07-11-
1991). We hadden nog nooit een hond gehad, dus we hadden vele vragen. Hoe moe-
ten we met zo’n beest omgaan en hoe moeten we haar opvoeden etc.? We wisten 
niets van honden en dus op puppy- en jonge hondencursus. Sindy bleek een leergieri-
ge en pittige Smous te zijn en daarom gingen we door met gehoorzaamheid bij KC 
Gooi- en Eemland. Eind dec. “92 haalden we gehoorzaamheid-A, in mei “93 gehoor-
zaamheid-B en in 1993-1994 G&G. Ook zagen we tijdens onze trainingen verder op 
het veld de behendigheidstrainingen plaatsvinden. We besloten, als de hond het ook 
leuk zou vinden, de trainingen hiervoor ook te gaan volgen, naast de G&G. Dus op 
behendigheidscursus I en II. Nou! Sindy vond het prachtig!!! Op de club, en met na-
me door het enthousiasme van Bob en Nicole (jawel, de Veermannen), werden we 
aangespoord eens naar een wedstrijd te gaan kijken en misschien een keer aan een 
wedstrijd mee te gaan doen. Toevallig in die periode was er een behendigheidswed-
strijd bij KC Gooi- en Eemland. Wij erop uit op een zondagmorgen, rond een uur of 
tien-elf. (dat was al vrij vroeg voor ons voor een zondag). We keken onze ogen uit en 
waren zeer verbaasd over wat wij zagen, dat is ons altijd bijgebleven. Een voetbalveld 
met wedstrijdringen, met daaromheen een scala van tenten, met bij iedere tent voor 
ons gevoel een kennel met honden. Wat een activiteit, wat een lawaai en wat een (ge-
zond) fanatisme op zo’n vroege zondagmorgen. Daar zit wel een steekje los, dachten 
we. Afijn, toch besloten ons voor zes wedstrijden in te schrijven, in de A-klasse klei-

ne honden. Het was inmiddels 1994. Na zes wedstrijden had Sindy vier “U”jes en dertien 
bekers en promoveerde naar B-klasse klein. Binnen een half jaar zaten wij dus ook met on-
ze tent, al heel vroeg in de weekeinden, tussen de andere tenten. Gegrepen door de sport. 
Het werd een verslaving!! Veronica was altijd de handler, volgde de trainingen en liep de 
wedstrijden. Folkert was altijd de trouwe supporter en regelde de dingen rond de trainingen 
en wedstrijden, zoals het vervoer, en ja de tent, het natje en droogje etc. en natuurlijk heel 
belangrijk; de morele ondersteuning. Je begrijpt dat het gezonde fanatisme toenam. We 
wilden beter worden en dus naast éénmaal per week de training bij KC G&E, gingen we 
ook één keer per week in Utrecht trainen bij de groep van Ronald Mouwen (ATU). Deze 
trainingen in Utrecht waren van een beduidend hoger niveau dan bij KC G&E. Dit was dan 
ook de basis voor verder succes. In 1995 ging Sindy minder lopen. De nierwaarden waren 
afwijkend. Dus op nierdieet en een sterilisatie. De wedstrijden waren wisselend. De ene 
keer was ze zeer actief, de andere keer totaal niet. Ondanks dat, toch promotie naar de C-
klasse, dankzij een goede laatste kwalificatiewedstrijd bij KC Zoys. In februari 1996 werd 
Sindy heel ziek. Torenhoge nierwaarden Ze liep letterlijk te wankelen op haar poten en we 
hielden rekening met het ergste. De diagnose werd uiteindelijk de Ziekte van Addison. (de 
bijnierschors werkte niet meer) Dit was gelukkig behandelbaar. Na een goede instelling van 
de medicijnen, gingen de wedstrijden ook weer goed. Stress moest vermeden worden maar 
gelukkig waren de wedstrijden voor Sindy geen stress maar fun.  
Dat blijkt wel uit het feit dat de medicijninstelling tot op de dag van vandaag nog hetzelfde 
is en ze nog steeds actief en gezond is. (Addison patiënten worden gemiddeld niet ouder 
dan acht jaar, Sindy is nu elf).  
 

KV VOORNE-PUTTEN 
 
Onze vereniging is opgericht op 9 maart 1978, in een tijd dat zovele Kynologenclubs het 
levenslicht aanschouwden. Vanaf onze oprichting zijn we de enige, officieel erkende, vere-

niging die op Voorne-Putten werkzaam is. 
Begonnen als een vereniging van rond de honderd leden, is de 
vereniging nu uitgedijd tot een sportvereniging van belang, 
rond de achthonderd leden staan bij ons als lid in de boeken. 
Ons cursusaanbod heeft gelijke tred gehouden met het aantal 
leden, ook dat is omvangrijker geworden en wordt constant 
getoetst aan de tand des tijds.  
 
Momenteel bieden wij o.a. de volgende mogelijkheden: Ge-
hoorzaamheid, Agility, Flyball en Ringtraining. Natuurlijk 
worden alle cursussen aangeboden op diverse niveaus en ge-
geven door enthousiaste, geschoolde vrijwilligers.  

Voorne-Putten-Team 

Veronica met Sindy 
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BESMET MET HET VIRUS 
CINDY VAN HAMMOND 

 
Ongeveer tien jaar geleden ben ik besmet geraakt met het behendigheidsvirus. 
We hadden een hond aangeschaft en om haar toch een beetje de basismanieren 
bij te brengen zijn we vrij snel begonnen met een gehoorzaamheidscursus. 
Steeds als we naar het veld gingen kwamen we voorbij een ander veld met al-
lemaal sprongetjes, een tunnel, paaltjes en wat hogere toestellen. Wij waren erg 
nieuwsgierig wat zich daar allemaal afspeelde. Dat was het begin van de be-
smetting. Na onze diploma’s te hebben behaald in de gehoorzaamheid zijn we 
dan uit pure nieuwsgierigheid begonnen aan “behendigheid” op het andere 
veld. Het virus heeft zich vanaf dat moment geheel verspreid in de bloedbaan 
van zowel mij als onze hond. Toen we de basisbeginselen beheersten en een 
keer een intern wedstrijdje hebben gelopen met een goed resultaat, waren wij 
erg benieuwd hoe wij het er vanaf zouden brengen bij een wedstrijd met een 

groter aantal deelnemers. En zo is het dan zover gekomen dat we ook deel gingen nemen 
aan landelijke wedstrijden. Na ook hier diverse malen een goed resultaat geboekt te hebben 
heeft het virus besloten zich niet meer uit mijn lichaam en dat van ons hondje te verlaten.  
 
Ons hondje heeft nu de leeftijd bereikt van twaalf jaar en is nog erg fit. Zodra zij een be-
hendigheidsbaan ziet is ze niet meer te stuiten. Ze sluit de wereld om haar heen af en heeft 
alleen nog maar oog voor mij en de baan. Dit is waar de grote passie uit is ontstaan. Het 
genot dat ons hondje beleeft en het genot dat ik daar weer uithaal. Samen op een sportieve 
manier met elkaar bezig zijn en daardoor een steeds sterkere band krijgen.  
Wat is behendigheid toch mooi.  
 

LIEVE CAYUSE 
8 AUGUSTUS 1991 – 23 AUGUSTUS 2004 

 
Eén van je eerste lessen behendigheid (je was nog maar een pup van ongeveer 
acht maanden). Je mocht eigenlijk alleen nog maar door tunnels en over op de 
grond liggende stokjes springen. Dit vond je echter niets aan. Je zag aan de an-
dere kant van het veld een A-schutting staan en dacht: dat moet geweldig zijn. 
Ik kon roepen wat ik wilde, maar jij stond daar al bovenop. Toen je in de gaten 
kreeg dat dat niet de bedoeling was, sprong je gewoon van de top naar beneden 
en rende weer terug naar mij. Dit is hoe jij behendigheid bleef ervaren: Eén 
groot spel, waar jij de clown in kon uithangen. Heel vaak deed je het erg goed, 
en nam jij samen met je zus een heleboel bekers mee naar huis. Maar het was 
bij jou altijd óf een beker óf een disk.  
 
Naarmate je ouder werd, werd je iets rustiger, maar je bleef mij altijd verrassen. 
Toen ik het huis uit ging en ik je moest achterlaten bij mijn ouders, kostte dat in 
het begin veel moeite. Je bleef, ondanks dat ik je nog maar één of twee keer per 
week zag, echter je best voor mij doen. En als ik binnenstapte met mijn trai-
ningsschoenen aan zat je als eerste in de auto om naar behendigheid te gaan. 
Ook voor mijn kinderen was je een perfecte hond. Toen Shanna met één jaar 
oud per ongeluk een pluk haar uit je nek trok, gaf je geen kik. Nu is Shanna al 

vijf en is ondertussen bijna net zo gek op jou als ik dat ben.  
 
Helaas heb je ons weer verrast, door ineens heel erg ziek 
te worden. Je hart wilde niet meer. Na heel wat pogingen 
om je er weer bovenop te helpen, hebben we nu maar be-
sloten dat je genoeg gevochten hebt. Jij was altijd al erg 
hard voor jezelf, en liet nooit blijken dat je pijn had. 
Maar volgens de dokter had je dat wel degelijk. Ga nu 
maar naar Sheila en naar Cheryll, die ook nog maar zo 
kort geleden ons verliet.  
 
Speel weer zonder pijn en wees weer de clown. Shanna 
verwoordde het zo goed toen we afscheid namen en zij je 
lekker knuffelde: "Ik zal je nooit vergeten, je was mijn 
beste vriend". Heel veel liefs van Marola  

Marola  
Servaas-v.d. Vlist 

Cayuse 

Cindy van Hammond 
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EERSTE ERVARING MET DE SPORT 
KOOS LITH 

 
IK WEET HET EIGENLIJK NIET. WAS HET IN 1994,  TOEN IK 
WERKGELEGENHEID ZOCHT VOOR MIJN TWEEDE BORDER 

COLLIE, OF WAS HET AL IN 1968,  TOEN IK MET MIJN KRUISING 
BELGISCHE HERDER SPELLETJES AAN HET DOEN WAS? 

 
In 1968 had ik een 
jonge kruising Belgi-
sche Herder, die veel 
energie had, en dus 
aandacht vroeg. We 
deden wat spelletjes, 
en natuurlijk wande-
lingen in het nabij ge-
legen bos. Het springen 
over boomstammen 
bracht me op het idee, 
om dat thuis na te 
bootsen. Ik begon met 
hem thuis over de stoe-
len te laten springen, 
maar de kans op onge-
lukken was in huis te 

groot. Dan maar met de keukenstoelen de tuin in. Met wat latten en de keukenstoelen 
maakte ik wat stellages. Vrij simpel, maar je kon er toch nog heel wat doen. Over een stoel 
springen, of over een lat tussen twee stoelen, tussendoor lopen, en onderdoor kruipen. Ik 
kwam in die tijd nog niet op het idee om toestellen in een bepaalde volgorde te nemen, dus 
het bleef bij "kunstjes doen". Je kunt dus waarschijnlijk niet zeggen dat ik in de jaren '60 al 
met behendigheid bezig was. 
Met mijn eerste Border Collie (in 1976) wilde ik wel weer aan het werk, maar een kniepro-
bleem (van de Border) maakte dat ik deze hond rustig moest houden. Het is wel zestien jaar 
lang een geweldige huishond en kameraad geweest. Toen ik 1993 mijn tweede Border 
(Shep) kreeg, ging ik bewust behendigheid beoefenen om lekker met mijn hond te werken. 
Na het aanleren van de toestellen ging ik gezellig in een recreatiegroepje trainen. Dat ging 
allemaal goed tot ik Bob en Nicole Veerman tegen kwam. "Mag ik eens met dat hondje lo-
pen" vroeg Bob. Nou dat ging prima. "Je moet eens aan een wedstrijdje meedoen" vond 
Bob. Aanvankelijk vond ik dat maar niets. Ik deed toch behendigheid om met mijn hond te 
werken, niet om ons te meten met anderen. Ik moest het toch maar eens proberen. Alleen 
kon mijn hond nog geen paaltjes, en de cursussen lagen even stil in de winter. Geen pro-
bleem. Met een paar tentstokken naar het Gooimeerstrand en paaltjes oefenen. Een paar 
weken later waren we klaar voor de eerste wedstrijd. Ja, en toen heeft het wedstrijdvirus 
toegeslagen. Onze vakanties werden ineens afgestemd op de wedstrijden. In plaats van reis-
jes naar Frankrijk of Duitsland, werd het nu Walcheren, gecombineerd met een wedstrijd 
bij KC Zeeland. Het werd een weekje fietsen langs de IJssel, na een wedstrijdje in Brum-
men. Kamperen in de buurt van Breda, Arnhem en Leeuwarden. Maar ineens beginnen de 
jaren te tellen. Zowel bij mijzelf als bij Shep. Natuurlijk ga ik die wedstrijden met Shep 
missen, maar meer nog het wekelijkse trainingsuurtje, want het werken met je hond is uit-
eindelijk toch belangrijker dan de wedstrijden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louis Hillebrand 
met Donja 

Een populair agility-ras
de Jack Russel

Koos Lith 
met Lynne 
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HET BEGIN 
GERRIT KOOY 

 
Ja, hoe kom je bij Hondenclub DES terecht? De kinderen willen een hond. Bij de buren 
krijgt de hond puppies. Zo schattig. “Pappa mogen wij er eentje?” Nou vooruit dan maar. 
Weet je veel dat een hond opvoeden net zoveel moeite kost als het opvoeden van een kind? 
Opvoeding kreeg de hond dus niet.  
We hebben er als gezin veel plezier aan beleefd maar ook zorgen als de hond weer eens 
zomaar de weg opvloog en onder een auto kwam. Gelukkig bleef de schade altijd beperkt. 
 
De hond werd op een gegeven moment ziek en wel zo ernstig dat bij een operatie bleek dat 
verdergaan geen zin had en de hond moest inslapen. Iedereen was natuurlijk erg verdrietig. 
Wel besloten we (voornamelijk de ouders) om geen hond meer in huis te nemen. Na een 
paar weken vond eigenlijk iedereen dat we de hond vreselijk misten. Toch maar weer een 
andere hond? Na veel wikken en wegen werd besloten om toch maar op zoek te gaan naar 
een andere hond. Dus de asiels werden afgebeld en de Dierenbescherming werd gevraagd. 
Via de Dierenbescherming kwam Boemer in ons leven. Uit de papieren konden we lezen 
dat Boemer al een paar keer van eigenaar was veranderd. Boemer was een erg onzekere 
hond. Schrikachtig, onderdanig en bang voor alles.  
 

 
 
Mijn schoonzoon René Groeneveld stelde voor om met de hond naar een hondenclub te 
gaan. Hij wist wel een goede club, daar was hij pakwerker. En dat was dus DES in Ter Aar. 
Door de training en de adviezen veranderde de bange en onzekere Boemer in een lieve aan-
hankelijke hond. Boemer wilde van alles doen voor zijn baas. Dat bleek wel uit de resulta-
ten van de examens. In juli 1985 werd ik lid van DES en 30 november van datzelfde jaar 
deed Boemer het eerste examen. 20 november 1986 deed Boemer het tweede examen.  

 
Het beviel me goed bij DES, Boemer 
sprong als de beste. We deden in 1987 
zelfs mee aan de hondenbiatlon! In 1988 
vroeg men of ik de puppyklas wilde les 
geven. Met Boemer bleef ik doortrainen 
maar een politiehond werd het natuurlijk 
nooit. Door een toeval kwam ik in aanra-
king met behendigheid. Dat leek een leu-
ke sport voor Boemer. Ik informeerde zo 
hier en daar en kwam in 1990 terecht bij 
Airsport Kynologen Club. Al met al wer-
den twee verenigingen teveel. Zeker om-
dat ik met Boemer wedstrijden ging lo-
pen. In 1991 moest ik dus stoppen met de 
puppylessen. Dat ik gewaardeerd werd, 

bleek wel uit het feit dat de vereniging me Erelid maakte van DES.  
Ik kom nog regelmatig op het trainingsveld en in de kantine voor een kop koffie en een 
praatje. Ook met de examens ben ik meestal van de partij.  

Gerrit met Scott 

Gerrit 
voor zijn prijzenkast 
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DEELNEMER 
BAS JACOBS 
 
Daar krijg je dan je nieuwe pupje. Voor 10 kippeneie-
ren van je eigen kippen. Je hoorde, over gehoorzaam-
heidscursussen bij een KC (??). Dat deden we dus. Na 
de les, zag ik dat ze nog meer met honden deden. Be-
hendigheid! Toen mijn pupje een jaar was leek me dat 
ook wel wat. Alle trainingen aan de riem. Ja, ik zal me 
die hond loslaten. Dan gaat-ie er meteen vandoor. Mooi 
niet. Dus een jaar lang aan de riem. Van de instructeur 
mocht ze allang los, maar mij niet gezien. Na een kijk-
dag bij DVS maar eens een wedstrijd gedaan. Ze was 
inmiddels al twee en een half. (Da’s nu wel anders). 
Zenuwen van jewelste!  
Dat zag je niet bij die goeie van de selectieklasse. Zo-
ver zouden wij natuurlijk nooit komen.  
 

Later nog meer wedstrijdjes gedaan. Van die kleine, bij die om de hoek in het volgende 
dorp, hondenschooltjes. Van alles op zijn Jan-boerenfluitjes. Maar hartstikke leuk. Geen 
mens die achter je aanzat om maar te moeten scoren. Niks punten, niks klassementen. Ge-
woon leuk.  
 
Weer later zijn we in het grote Cynophiliacircuit gerold. Dat was vaak lachen. We deden 
soms onberekenbare dingen. Ik herinner me Dick Lodder nog. Na een frontale botsing in 
een Gambling, vroeg hij latere keren uit veiligheidsoverwegingen: “Waar ga je heen?” Uit-
eindelijk heeft ze meer bereikt, dan ik ooit durfde te dromen. Zij presteerde, ondanks mijn 
kapitale blunders. Pas toen ze dik dertien was, zijn we gestopt. Een prachtleven als deelne-
mer, maar dan bedoel ik vooral voor Doerak.  
 

FIFI 
HENK VISSER 

 
Van 1993 tot 1997 hebben zij samen een heleboel wedstrijden gelopen. Op 28 december 
1990 kreeg Henk een rottweiler pup van tien weken, die als ze haar zin niet kreeg de vorige 
eigenaar gewoon beet. Henk en Fifi gingen samen een gevecht aan dat Henk heeft gewon-
nen. Henk wist ook zeker dat hij niet zou trainen met het hondje, maar toch overgehaald. 
Toen hij na de gehoorzaamheid een groep zag trainen onder leiding van Els Piroli, de hon-
den sprongen over hindernissen en door een tunnel en nog meer rare dingen dacht hij ach 
vooruit. Els wilde graag dat alle mensen met hun honden wedstrijden gingen lopen, maar 
Henk wilde dat niet, dat leek hem niet leuk. Maar hij had buiten zijn trainingsmakkers ge-
rekend, Gerrit Kooy, Ruud Peschier en de schoonzoon van Gerrit. Dus vooruit Henk zou 
met Fifi een keer meedoen. Nou dat is een verslaving geworden, elk weekend naar een 
wedstrijd waar ook in het land.  

 
Fifi was niet echt snel, als ze geen 
zin had, dan liep ze niet en bleef 
ze of midden in het veld of boven 
op een toestel in de rondte kijken. 
Keurmeesters maakte geen indruk 
op haar en soms bekeek ze hen 
vanaf de A-schutting. Als Henk 
riep we gaan naar huis, vooruit, 
dan ging de knop om en stormde 
Fifi over de baan. Jenny Groen in 
't Woud heeft Henk wel koffie 

aangeboden als hij langs kwam lopen. Als ze naar de finish liepen met z'n tweeën dan ston-
den zijn trainingsmaatjes hen aan te moedigen en dat hielp. Ze zijn samen in de B2 terecht 
gekomen. Helaas hebben we Fifi op 20 mei1998 moeten laten inslapen, ze had op twee 
plaatsen spondylose en de uittredende zenuwen van haar achterpoten zaten daar tussen. Ze 
heeft dus dat jaar niet meer kunnen starten in de B2. Henk heeft Fifi erg gemist, maar sa-
men hebben ze veel plezier gehad. Groetjes van Tonny een poot van Fenix en Kyra.  

Henk Visser 
en Fifi 

Bas met Doerak 
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BEHENDIGHEID, EEN VIRUS? 
INEKE HAPPÉE 

 
Mijn eerste hond Lobo (1971-1985) was een Border Collie. Ik woonde 
toen in Engeland. Met Lobo heb ik geen enkele cursus gelopen. Ge-
woon zelf opgevoed. Ik werkte op een jongensinternaat met kinderen 
van 8 tot 12 jaar, dus Lobo had vele schaapjes die hij graag in een gro-
te groep dreef. Toen ik terugging naar Nederland, ging Lobo mee; hij 
is 14½ geworden en ligt in de tuin begraven. De volgende hond was 

een Cocker Spaniel. Met Pasca ging ik voor het eerst naar cursus gehoorzaamheid op een 
zogenaamde “wilde hondenschool”, de Valkenhove. Een hondenschool die onder leiding 
stond van Wieger de Valk, een man die “in” was voor alles wat nieuw was. Hier kwam ik 
dus al snel in aanraking met behendigheid. Toen ik het zag was ik gelijk verkocht. Dit was 
het dan! Ik ging behendigheid doen met m’n Cocker. Dit was in 1987. Ik herinner me nog 
dat ik een hele zomer heb getraind met Pasca om haar over een sprong te krijgen. Ze vond 
het in het begin maar niets. Opeens had ze het door en begon er van te genieten. Bij alles 
wat je deed liep de hond links, zoals in de G&G. De Valkenhove organiseerde zelf wed-
strijden waar ook behendigheidslopers uit de rest van Nederland naar toe kwamen. Zo her-
inner ik me Theo Panen en Jolanda van Beek, in een héle kleine auto, met een paar honden 
en héél veel zakken voer. Het paste maar net in het autootje. Theo, als zeer ervaren loper, 
sleepte namelijk veel van de prijzen binnen. Op die wedstrijden liep ook de enige St. Ber-
nard die ik ooit behendigheid heb zien lopen. Hij liep met Theo in de koppelrace. Ik weet 
niet meer of ze gewonnen hebben. In november 1989 liep ik m’n eerste “Cyno” wedstrijd, 
het volgende jaar haalde ik m’n drie “U”tjes en in 1991 liep ik in de B-klasse. Met Pasca 
heb ik ook, samen met alle Cockers van de Valkenhove, het Nederlands kampioenschap ge-
lopen. Het ging toen wel wat anders. Je kon je gewoon zelf inschrijven. Er was geen selec-
tie en geen uitnodiging. De wedstrijd op zich was ook niets bijzonders. Met Pasca ben ik 
eind 1993 de veteranenklasse ingegaan waar ze nog twee jaar in heeft gelopen. Na Pasca 
kwam in 1992 Tigger, m’n eerste Tervuerense Herder in m’n leven. Ik wilde met haar ook 
behendigheid gaan doen. Met Pasca leerde ik alleen om met de hond links te handlen. Met 
Tigger begon ik gelijk met rechts en links. Ik ging toen ook voor het eerst buiten de grenzen 
van Zeeland trainen. Tigger was echter een vrij nerveuze hond en het was hard werken om 
haar binnen de ring te houden toen ik éénmaal wedstrijden ging lopen. Vooral de keurmees-
ter vond ze maar niets. Het is me toch gelukt na één jaar in de A-klasse en één jaar in de 
B1-klasse haar naar de C-klasse te krijgen. Dat ik van de B1 naar de C promoveerde lag 
wel aan de voor mij gunstige promotieregeling (de appel- en perentijd). Zelf vond ik name-
lijk dat ze niet echt in de C-klasse thuishoorde. Ik kon hierdoor echter wel m’n enige doel, 
met Tigger het NK lopen, in vervulling laten gaan. Het voordeel van Tigger en mij was dat 
we aardig stabiel liepen. We waren niet het snelst, maar als de SPT wat ruim stond kwamen 
we op de uitslagenlijst met drie of vier tijdfouten altijd vóór die snelle Borders met een 
latje. De SPT was voor ons altijd erg belangrijk. Tigger hield het slechts één jaar vol in de 
C-klasse en degradeerde weer naar de B2. Ze liep in Koewacht 1999 haar laatste wedstrijd. 
 
Sinds het virus (dat nog steeds in m’n lijf woekert), begreep ik dat er een nieuwe hond 
moest komen. Zo kwam Kesmo in m’n leven. Kesmo is ook een Tervuerense Herder, maar 
met een heel ander karakter dan Tigger. Hij is nergens bang voor, vindt alle mensen leuk en 
werken vindt hij top! Met Kesmo (of kerstboom zoals sommigen hem noemden!) ging het 
ook heel snel van de A- via de B1- naar de C-klasse. Ik was zelf liever via de B2 naar de C 
gegaan, maar dat was niet mogelijk. We waren nog niet klaar voor de C en daarbij kreeg ik 
veel problemen met m’n knie, waardoor ik ook met Kesmo na één jaar C weer degradeerde 
naar de B2. Kes en ik zitten nu voor het tweede jaar in de C, na gepromoveerd te zijn van 
de B2. Als ik na zo’n dag van lang reizen een prachtig parcours heb gelopen dan weet ik 
waar ik het allemaal voor doe. Het heerlijke gevoel dat ik heb als ik samen met m’n hond 
een mooi rondje heb gelopen, dat doet iets met je. Dat is voor mij het virus “behendigheid”!  
Soms heb ik het gevoel dat het nu bijna andersom is dan met Tigger. Kesmo hoort wel in de 
C thuis, maar ik kan niet meer zo hard lopen. Toch heeft dat me er niet van weerhouden om 
weer een hond erbij te nemen en weer terug te gaan naar het ras van m’n eerste hond, de 
Border Collie. Het moest wel een bruine Border zijn om toch een beetje in de kleur van m’n 
Tervuerense te blijven. Zo kwam Shallbe bij me terecht. Het is best een uitdaging om weer 
zo’n jonge hond alles aan te leren. Ik hoop nog jaren te kunnen te genieten van onze sport. 
Het is jammer dat ik te vroeg ben geboren, waardoor de benen niet zo snel meer zijn en de 
gewrichten wat versleten zijn. Ik hoop echter zowel Kesmo als Shallbe toch nog jaren over 
het parcours te kunnen “sturen”!  

Ineke Happée 
was jarenlang meer dan  
actief bij de organisatie 
van wedstrijden bij de 

KC Zeeland 
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DE OPKOMST EN HET EINDE 
JAN VAN DER LINDE 

 
De eerste Sheltie doet in 1984 haar intrede bij de familie van de Linde. Anderhalf jaar later 
wordt er een nestje gefokt waar een blue-merle teefje met blauwe ogen in geboren wordt. In 
eerste instantie wordt er een beetje met behendigheid gespeeld bij KV Voorne-Putten. Mag-
gie vond het veel minder leuk dan haar baas en vluchtte tijdens de trainingen regelmatig de 
kantine in. Dus de hond maar niet langer gepest en gestopt met behendigheid.  
 
Een jaar later waren we op een ontmoetingsdag van de Nederlandse Sheltie Vereniging 
waar Dick Lodder stond met een soort van behendigheidsbaan. De mensen die eens een 
rondje wilden lopen konden dat doen onder begeleiding van mensen van de KC Amster-
dam. Ik heb het toen ook maar weer eens geprobeerd en ja hoor, bij Maggie viel het kwart-
je. Ze vond het leuk en wij natuurlijk ook. Na deze dag is alles in een stroomversnelling 
gekomen. Er werd weer getraind en al snel de eerste wedstrijd gelopen. Alles links ui-
teraard (want zo hoorde dat toen), geen gekke bochten en hooguit dertig deelnemers. Bij het 
eerste Nederlandse Kampioenschap Behendigheid werd Maggie 14e. De drie opeenvolgen-
de jaren daarna werd ze 1e (dus Nederlands Kampioen) en het jaar daarop werd ze 2e. Toen 
nam Blues van Hilda Schriek de fakkel over van Maggie (Blues is een kleinkind van Mag-
gie). Intussen was Ankie bestuurslid geworden van KV Voorne-Putten en organiseerde daar 
twee wedstrijden per jaar. Weer later maakten wij de overstap naar de KC Hoeksche Waard 
waar de behendigheid op een laag pitje stond maar na een paar jaar hadden we daar een 
goede behendigheidsgroep en drie wedstrijden per jaar t.w. de Paas- , Zomer- en Snertwed-
strijd die allen grotendeels door Ankie werden georganiseerd. Intussen hadden we ook onze 
eerste Australian Cattle Dog geïmporteerd. Rowdy, een bijzonder slimme hond. In twee 
maanden had meneer alle toestellen geleerd. Maar toen hij ze eenmaal kon, was het net of 
hij zei: "Nou, je hebt het gezien, ik kan het maar voor mij hoeft het niet meer". Omdat ik op 
dat moment geen hond had voor de behendigheid en graag het contact met het wereldje 
wilde behouden, heb ik me opgegeven voor de cursus keurmeester. Ik heb een aantal jaren 
met Ankie als schrijfster en met veel plezier gekeurd. Al moet ik zeggen dat helaas de beste 
keurmeesters langs de lijn zitten! Ik ben gestopt met keuren omdat het mij te zwaar werd en 
ik neem mijn petje af voor degenen die het wel volhouden. Al die tijd deden we ook nog 
veel voor de KC Hoeksche Waard zoals de coördinatie behendigheid, de wedstrijden (bei-
den voornamelijk door Ankie), lesgeven, onderhoud toestellen enzovoort. Tussen de be-
drijven door werden er ook nog twee nesten van de Australian Cattle Dogs gefokt en deden 
we het secretariaat en de pupbemiddeling van de Australian Cattle Dog Vereniging. En dan 
ineens is het OP. Is het teveel geweest? We doen nu helemaal niets meer op het gebied van 
honden, kijken nog wel met een schuin oog naar de behendigheid maar dat is het.  
 

BESTE HONDENVRIENDEN 
EDU DE RONDE 

 
Ik train al circa vijftien jaar bij KC de Kempen. Toen ik met be-
hendigheid startte had ik een Golden Retriever (Dessy). Behendig-
heid stond toen net in de kinderschoenen. Er werd op een heel an-
dere manier getraind dan vandaag de dag. De meeste honden lie-
pen het parcours rechts van je en naast je. Door de jaren heen ver-
anderde er veel in trainingen (de honden gingen vooruit werken en 
namen het parcours van links naar rechts (zoals het uitkwam). 
Mijn Golden Retriever kon ik dit niet meer aanleren. Het werken 
met de hond begon ik steeds leuker te vinden en ik werd nog en-
thousiaster toen ik Ronald Mouwen met zijn Border Collie zag lo-
pen. Ik ben toen ook voor een Border gezwicht (Sheila).  
Met Sheila heb ik heel veel jaren behendigheid gedaan en ook heel 

goede resultaten behaald. Daarna volgde er nog een Border Collie (Lynn). Jammer genoeg 
had deze hond lichte HD zodat ik daar mee moest stoppen. Sheila en Lynn zijn nu van hun 
oude dag aan het genieten en ondertussen echte huishonden geworden. Ondertussen heb ik 
weer een nieuw hondje erbij; weer een Border (Bess). Met Bess kan ik helaas niet doorgaan 
met behendigheid omdat ze erg blessuregevoelig is. Uiteindelijk kies je voor de hond en 
dan moet je stoppen. In de toekomst hoop ik nog eens terug te komen in de behendigheids-
port maar dan wel met een geheel ander ras. Willen jullie weten welk ras? Kom dan in 2005 
maar op het WK kijken (grapje). Groetjes en nog heel veel behendigheidsplezier!  

Edu de Ronde 
met Dessy 

Jan van der Linde 
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JUMP FOR JOY 
 

 
 
Eind jaren negentig had een groepje agilityfanatiekelingen in de Zaanstreek behoefte aan 
meer vrijheid dan de structuur van de bestaande vereniging kon bieden. Zij startten daarom 
de trainingsgroep Jump for Joy. Peter Fekkes, Brenda Bottema, Roberto Groot en Susan 
Ophorst waren de voortrekkers van deze groep, die zich volledig ging concentreren op 
wedstrijdtraining. 
 
De eerste jaren kon Jump for Joy gebruik maken van de binnen- en buitenaccomodatie van 
De Zaanse Ruiters. Hier werden op initiatief van Jump for Joy ook de benefietwedstrijden 
Teams for Charity georganiseerd. Toen de paarden meer ruimte nodig hadden, verhuisde 
Jump for Joy naar het terrein van KC Zaanstreek, waar tot op heden gebruik van gemaakt 
wordt. Tijdens de wekelijkse trainingsavond worden vijf groepen van gemiddeld zes cursis-
ten door hun eigen instructeur getraind. Momenteel bestaat het instructeurskorps uit Brenda 
Bottema, Anne Mieke Wijshake, Rick Molenkamp, Ronald Mouwen en Susan Ophorst. 
Cursisten trainen vaak langere tijd bij dezelfde instructeur, zodat een goede opbouw in de 
training mogelijk is. Dat deze persoonlijke aanpak vruchten afwerpt blijkt uit aansprekende 
resultaten van de Jump for Joy’ers, zoals WK-deelname van Roberto Groot, Carin Stavast, 
Monique Bos, Anne Mieke Wijshake en Susan Ophorst, IMCA-deelname van Ans Sint, 
Brenda Bottema, Rick Molenkamp en Susan Ophorst, Agility-Welt-Cup deelname van Rick 
Molenkamp, Ylona Schardam en Margreet Muurling en talloze mooie prestaties op de wed-
strijden in den lande. 
 
Belangrijk bij Jump for Joy is de combinatie van gezelligheid en prestatie. De cursisten 
hebben allemaal hun ambities op agilitygebied, waar zij serieus naar toe willen werken, 
maar daarnaast moet er ruimte zijn voor veel plezier, zowel met de hond als met medecur-
sisten. Om deze beide aspecten te benadrukken houdt Jump for Joy regelmatig een trai-
ningsweekend in de Drentse bossen. Hier wordt intensief getraind, maar staan ook altijd 
een barbecue en mooie wandelingen op het programma. De teamgeest binnen Jump for Joy 
blijkt verder uit de inzet die geleverd wordt ten behoeve van de jaarlijkse wedstrijd voor de 
Wintercompetitie. De meeste cursisten verschijnen zelf in teamverband aan de start, maar 
weten altijd tijd te vinden om hun steentje bij te dragen aan de organisatie van de wedstrijd. 
Zo houden ze de naam Jump for Joy op toepasselijke wijze in ere.  
 

Trainingsgroep 
Jump for Joy 
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HERINNERINGEN AAN VROEGER 
FRANK MAENE 

 
De herkomst van behendigheid voor mij begint als ik in 1985 Peter Lewis zie op de 
“Crufts”. Op de BBC had je namelijk altijd een programma over de Crufs Dog-
show in Engeland met daarbij ook agility. Enkele jaren later in 1988 zou ik het huis 
verlaten en kon ik zoeken naar een hondje. Ik ben toen op zoek gegaan naar een 
Border Collie, maar dat werd mij door alle fokkers van dat ras afgeraden omdat we 
op een flat gingen wonen. Toen, na veel kijken en zoeken, had ik een hond die bij 
behendigheid en mijn levenssituatie zou kunnen passen. Het werd een Sheltie. Daar 
ben ik in 1988 gehoorzaamheid mee gaan doen (toen nog in België) en eind van het 
jaar was ik al bezig met behendigheid. Eindelijk was het zo ver. Want in 1989 zou 
ik echt in aanraking komen met de wedstrijdsport in België. Na een korte training 
van vijf maanden behendigheid bij een club zou ik mijn eerste wedstrijd gaan doen 
in Merksplas om eens te kijken of het wel iets was voor mijn hond. 
 
Maar het virus was er meteen, al had ik enkel een resultaat op het Gokkersparkoers. 

Toch was het iets voor mij en mijn hond Lucky. Hij was op dat moment net vijftien maan-
den en dat was destijds de minimum leeftijd om deel te nemen aan wedstrijden. In die tijd 
had je twee klassen en dat waren de grote- (+40) en kleine honden (-40). Het toeval was dat 
mijn Sheltie toch net 41 cm was, dus moest hij in de grote groep mee. Even later werd ge-
zegd dat ik nooit met die Sheltie bij de grote honden iets zou kunnen bereiken. Nu dat was 
tegen de verkeerde persoon gezegd; “Ik zou en moest bewijzen dat ik er anders over dacht”. 
Op een wedstrijd had je toen iets van 80 mensen per dag zo’n kleine 65 grote honden en de 
rest kleintjes. Daar kwam ik op een bepaald moment een koppel tegen; die voor mij vrien-
den voor het leven werden. Frans en Ingrid de Bok. Ze hadden Shelties en gingen ook van-
uit Nederland wedstrijden spelen in België. Omdat er toen nog niet zoveel wedstrijden wa-
ren gedurende het jaar, kon je nog eens in België of in Nederland gaan spelen voor de ge-
zelligheid. Na kleine drie maanden wedstrijd gebeurde wat ik nooit had kunnen dromen. 
Toen de Europese kampioen en allerlei andere honden op een indoorwedstrijd in Hoogstra-
ten waren op de CACIB-show van 1989, was er de eerste “Schaal der Kempen” behendig-
heid. En ja hoor! Ik met mijn 18 maanden oude Sheltie ging met de eerste prijs aan de haal 
bij de grote honden in het Vast-parcours en met een derde plaats op de Jumping. Nu dat 
was een hele kunst, ook als je weet dat je toen nog 75 cm. moest springen over een hoogte-
sprong. En dat tussen al die snelle Border Collies en Belgische rassen. 
 
In mijn club waar ik was begonnen, ging het plotseling niet allemaal meer zo soepel. Of het 
aan mij lag of aan de club, laat ik in het midden. Maar ik ging in elk geval op zoek naar een 
andere club. Frans de Bok moedigde me aan met de woorden: ”Kom lekker bij ons trainen, 
bij de KC Uden!”. En dat heb ik gedaan en zou dat de volgende zes jaar ook gaan doen. Zo 
werd ik dan een Belg in Nederland. Vanaf die dag ben ik alle wedstrijden en cursussen in 
Nederland gaan volgen. Wat later zeker geen slechte keuze zou zijn. Voordeel was ook dat 
destijds in Nederland de clubs veel mooier en beter van infrastructuur waren. Goede toe-
stellen en terreinen om “U” tegen te zeggen. 
 
Later haalden we vele successen samen met de KC Uden of individueel. Op die wedstrijden 
kwamen we de harde kern tegen van het begin van de behendigheid. Enkele namen die in 
mij opkomen zijn zeker, Dick Lodder, Piet Plasmans, Loes van den Boogaard, Adri van den 
Bosch, dat waren de keurmeesters van die tijd. Natuurlijk waren er nog meer keurmeesters  
maar zij waren wel de pioniers van Nederland vond ik zelf. Zonder deze mensen konden 
wij ook niet genieten van de sport; bijna wekelijks waren ze op hun post. 
 
Maar toch heb ik de meeste herinneringen aan mijn hondje Lucky (Wildwood Flowers Di-
amond Davy) die me overal heeft gebracht in heel Europa. Maar zeker bijna elk weekend 
ergens op een wedstrijd. Veel eerste prijzen in alle soorten spellen van de sport, met Gok-
kers als een specialiteit, maar ook zeker het Vast-parcours. Kleine hond tussen de grote die 
ook zijn mannetje daar kon staan en velen spraken op het veld van die Belg met die Sheltie. 
Lucky werd dertien jaar en overleed op 26 april 2001. Een dag dat ik een vriend voor het 
leven verloor. Pijn die ik steeds blijf voelen maar ook kan ik nog genieten van de mooie 
momenten die wij samen aan behendigheid beleefd hebben. Nu anno 2004 loopt er hier een 
donder van tien weken rond die wel eens de toekomst van 2005 kan worden. Wie weet zien 
jullie dan een oud nieuw gezicht weer op de behendigheidsvelden van Nederland met zijn 
nieuwe hondje Senna, de naam heeft ze al mee.  

Lucky 

Frank Maene 
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HOE HET OOIT IS BEGONNEN EN 
HOE HET ZOVER IS KUNNEN KOMEN 

JOOST VAN BELZEN 
 
Het begint in maart 1979, toen hebben wij (mijn toenmalige echt-
genote Sylvia en ik) een pup genomen, zijnde mijn eerste ervaring 
met een eigen hond. In ongeveer 1988 is het echt begonnen in een 
manege te Wolphaartsdijk. Sylvia begon daar met Nero. In die tijd 
begon ook Bas Jacobs met zijn behendigheidsloopbaan, samen 
met Doerak. Zelf ging ik alleen mee om wakker te worden, het 
was tenslotte altijd op zondagochtend (veel te vroeg).  
Dus kwam ik niet verder dan de kantine, want daar hadden ze kof-
fie, dat was voor mij veel belangrijker dan al dat fanatieke gedoe 
met die honden onder de bezielende leiding van Hans Bilius. 

 
In 1991 kwam Djerry in beeld. Nero was toen al reeds lang met de VUT (HD). In die peri-
ode was ik een trouw toeschouwer en tevens diende ik als chauffeur bij de wedstrijden, dan 
kon Sylvia tijdens de reis naar de wedstrijd nog even “heel diep nadenken” over alle dingen 
die haar en Djerry nog te wachten stonden die dag. Erg warmlopen voor het hele gebeuren 
kon ik toen nog niet, sterker nog; er is in die periode een wedstrijd geweest, als ik daar aan 
terug denk dan krijg ik weer kippenvel en een gevoel van zwemvliezen tussen mijn tenen. 
We moesten op een zondagochtend naar Amsterdam waar de plaatselijke KC haar jaarlijkse 
wedstrijd organiseerde. Die dag liep om vijf uur de wekker af, want je moest om zes uur in 
de auto zitten zodat je om acht uur arriveerde aan de Zuider-IJdijk te Amsterdam. Het weer 
was die dag bijzonder slecht. De gehele dag bestond uit een heleboel wind, regen, regen en 
nog eens regen. Wat is hondensport dan toch ontzettend leuk om in dit hondenweer je hob-
by uit te oefenen. Zeker als degene die punten moet halen al na drie hindernissen een vette 
diskwalificatie oploopt. Leuk, zo vroeg opstaan, 200 km rijden en om dan na vier seconden 
wedstrijd te zien dat je de hele reis voor “Jan met de korte achternaam” gemaakt hebt.  
 
Mochten er onder de lezers personen bij zijn voor wie de vorige alinea een feest der her-
kenning is, troost je, het is allemaal goed gekomen. Sinds 1992 ben ik zelf ook iets aan be-
hendigheid gaan doen. Het begon met een koppelwedstrijd in de manege te Westkapelle. In 
die tijd deed Sylvia behendigheid met twee honden, te weten Djerry en Nada. Deze laatste 
luisterde iets beter naar mij dan naar Sylvia; gevolg was dat ik zo het behendigheidcircuit in 
gerold ben. In het begin lukte het mij ook niet om “U”tjes te halen (ik moest zelf nog heel 
veel leren). In 1993 haalde ik al mijn “U”tjes, en wel zodanig dat ik in 1994 aan het beging 
van het seizoen kon beginnen in de B-klasse. Het ging daar zo voorspoedig dat ik aan het 
eind van het seizoen promoveerde naar de C-klasse. Dit werd dan bekroond met het feit dat 
je aan het NK mee mocht doen. Dat werd in 1994 georganiseerd door KC Zoys te Soest. 

Dat was ook de eerste keer dat er in Nederland op een 
behendigheidwedstrijd werd gediscrimineerd. Want 
rashonden en niet-rashonden liepen een apart klasse-
ment. Bij de niet-rashonden was de KC Zeeland be-
hoorlijk succesvol: Bas Jacobs met Doerak werd derde, 
Sylvia met Djerry vierde. 
 
In deze periode begon ik al redelijk fanatiek te worden, 
wat werd bevestigd door het feit dat de opvolgster voor 
Nada al in huis was. Die opvolgster was Daz. In die 
tijd was Sylvia werkzaam als vrijwilligster in het die-
renasiel te Vlissingen. Op een dag kwam ze thuis met 
het verzoek of ik mee wilde gaan naar het dierenasiel, 
want “Daar zat een pupje van tien weken en die wilde 
alles voor je doen”, zo zijn wij dus aan Daz gekomen. 
Na wat speurwerk bleek ze afkomstig van een boerde-
rij in de buurt van ‘s-Gravenpolder; Moeder Border 
Collie, werkzaam bij de schapen, pa was van de buren, 
een Mechelse Herder.  
De combinatie klonk veelbelovend. Ons verwachtings-
patroon was dus heel erg hoog. De praktijk was echter 
heel veel anders. Daz wilde inderdaad alles voor je 
doen, alleen op haar manier.  

Joost 
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Te vroeg 
We zijn heel vroeg (misschien wel te vroeg) met puppy-behendigheid begonnen, op het 
trainingsveld bij Ita Wisse te Domburg (want bij de KC was dit volledig uit den boze), sa-
men met Monique Westerwijk en Anja de Pagter. Bij KC Zeeland kon je voor training toen 
pas terecht als de hond vijftien maanden was. Maar wij wilden met vijftien maanden begin-
nen met wedstrijden. Dus gingen wij op zoek naar redelijke alternatieven.  
We kwamen terecht bij de Spieringspringers in Moerdijk. Dit was wel 100 km heen en 100 
km terug maar dat vonden wij van ondergeschikt belang. We konden trainen met Daz en 
nog wedstrijdgericht ook. 
 
De geit  en de  ezel  
We kregen les van Theo Panen en die moet in het begin wel eens gedacht hebben “dat dit 
mij weer moet gebeuren, wat moet ik met zo’n hond, als dat maar ooit goed komt met 
Daz”. In het begin was het een regelrechte ramp en een grote frustratie. Op het eind van het 
trainingsveld liep een geit, dus als Daz moest starten voor een trainingsrondje dan was het 
standaard: HOOG – HOOG – GEIT. Bij de geit aangekomen dan ging de middelvinger 
omhoog naar de baas en Daz kwam niet meer.  
 
Na lang volhouden, veel geduld en veel belonen ging het steeds beter. Het gevolg was dat, 
toen Daz in 1995 vijftien maanden was, ze haar eerste wedstrijd ging lopen bij KC De 
Kempen in Eindhoven. Dit werd een dag om nooit te vergeten. Na drie parkoersen was ik 
volledig gefrustreerd en behendigheid was echt niet leuk. Daz had schijnbaar haarscherp in 
de gaten dat ze hier meer kon doen dan op de training, zonder dat daar sancties tegenover 
stonden. Het was bij elk parcours hetzelfde liedje; hoog - hoog – en dan naar het ander eind 
van de ring lopen en middelvinger omhoog. De volgende wedstrijd bij KV Voorne-Putten 
was precies hetzelfde liedje. In samenspraak met Theo Panen hebben we besloten om voor-
lopig geen wedstrijden meer te lopen en alleen maar te trainen. We hebben toen drie maan-
den geen wedstrijden meer gedaan. 

 
In oktober hield KC Zeeland haar jaarlijk-
se indoorwedstrijd te Westkapelle, daar 
zijn we weer een poging gaan wagen en 
met succes, want deze wedstrijd leverde 
het eerste “U”tje op. Vanaf dat moment 
begon ik er weer in te geloven, de hond 
was zeer snel en luisterde perfect. De 
eerst volgende wedstrijd, vroeg in 1996, 
te Almere (ook indoor) werd weer een 
desillusie. Deze keer was de handler te 
zeker van zichzelf (moet gedacht hebben 
“dit doet mijn hond wel”) het gevolg was 
dat de hond de fout inging. Geen “U”tje 
en weer een maand wachten op de vol-
gende kans. Dit had wel tot gevolg dat ik 
voor het begin van het nieuwe seizoen 

niet in de B1-klasse zou kunnen starten, dat was dus een zware tegenvaller. De volgende 
wedstrijd was te Nijkerk, de indoorwedstrijd van KC Zoys. Op een parcours van Ronald 
Mouwen lukte me het om het tweede “U”tje binnen te halen. Nu nog die laatste. Dit moest 
gaan gebeuren bij de Zeeuws-Vlaamse KC, bij de start van het nieuwe seizoen. Het eerste 
parcours, een TFU, was niet erg hoopgevend, want het werd HOOG – HOOG – EZEL (de 
bekende ezel van ZVKC), dus mijn hoop voor het Vast-parcours was niet geweldig hoog. 
Gelukkig tijdens het VP was de ezel niet in zicht wat resulteerde in het zo fel begeerde der-
de “U”tje. Dus toen was het dertig dagen wachten voor promotie naar de B1. De eerste B1-
wedstrijd was in Utrecht bij de Utrechtse Rashonden Vereniging. In de B1 moesten wij het 
opnemen tegen cracks als: Wilco van Tellingen met Flash, Werner Rosseau met Onyx, Jan 
Sprij met Tommy, Ronald Mouwen met Lute, Simone van Bakel met Luna, om er maar een 
aantal op te noemen. Wij, Daz en ik, konden de competitie redelijk aan met de hiervoor ge-
noemde cracks wat resulteerde aan het eind van het seizoen in promotie naar de C-klasse. 
Met als bonus het NK 1996 in Nijkerk. Sinds die tijd komen wij uit in de C-klasse. In 1997, 
het eerste seizoen in de C-klasse, was zeer wisselend. Het was duidelijk dat wij nog geen 
hecht team waren. De jaren daarna ging het eigenlijk steeds beter met als beste resultaat dat 
Daz in 1999 en in 2000 in de rangschikking van de competitie eindigde als beste rasloze 
hond. Het NK van 2001 te Cuijk leverde een achtste plaats op in de eindrangschikking, dit 
was ons beste resultaat ooit op een NK.  

Joost van Belzen 
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Aad van Berkel 
en Tibor

Hilda Schriek 
met Xena 

Peter v.d. Zwet 
met Britt 

Annette v.d. Horst 
en Gibber 

Marieke Nolens 
en Yari 

Joke van Eimeren 
met Tyri 
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EEN MINI-HOND 
ANNELIESE NIESSEN 

 
Mijn verhaal over hoe ik bij de behendigheidssport ben 
gekomen. Ik zat met Queen, mijn Dwergkeeshond, op 
gehoorzaamheidscursus wat heel moeizaam verliep 
daar het nogal een beweeglijk hondje was. Mijn in-
structeur raadde mij behendigheid aan, want dan kon ze 
haar energie kwijt. Wij samen op les en ja hoor, dit was 
het voor mijn hond en intussen ook voor mij want ik 
raakte ook besmet met het behendigheidsvirus en werd 
steeds enthousiaster en fanatieker. Gelukkig werd op 
dat moment net de Mini-klasse geïntroduceerd en kon 
ze lager springen. Alhoewel dit voor haar evengoed 
nog een aardige hoogte is.  

 
Een Dwergkeeshond is erg op zijn baas gericht, dus achter een bal aan doen ze maar even. 
Maar als ik een stap naar links doe, doet zij dat ook. Daarom moet ik met behendigheid al-
tijd in beweging blijven en dat valt niet altijd mee. Het gebeurt me dan ook regelmatig, 
doordat ik verkeerd handel, dat ze stopt met rennen of vertraagt. Dit is iets waar zij en ik de 
aankomende tijd aan moeten gaan werken om daardoor wat meer snelheid te krijgen. Wij 

zitten nu samen in de A-klasse maar we hebben nu op dit moment van de 
drie wedstrijden er twee met een “U” afgesloten. Ik vind zelf als beginnen-
de handler dat je door wedstrijden te lopen erg veel leert. Vooral door je 
fouten als handler leer je veel. 
 
De moeilijkheden die wij op een wedstrijd tegenkomen kunnen wij op les 
voorleggen en er wordt dan ook op geoefend. Ik ben lid van KC Schelde-
zoom te Bergen op Zoom en op onze vereniging hebben wij op dit moment 
genoeg minihondjes om een eigen wedstrijdgroep te hebben. Ik hoor dat dit 
bij andere verenigingen nog wel eens een probleem is. 
 

Moeder  
Queen is vorig jaar moeder ge-
worden en ik heb een pupje ge-
houden (Kruimel) waar ik nu 
ook mee op les zit. Zij is wel 
een stuk kleiner dan haar moe-
der, maar dat weerhoudt mij en 
haar er niet van om toch behen-
digheid te doen. Want als je sa-
men plezier hebt dan lukt het 
meestal ook wel. 
Dit dametje zien we volgend 
jaar wel bij de A. 
 
Er moet mij als bezitter van een 
kleine hond toch nog iets van 
mijn hart, Ik merk soms tijdens 
een wedstrijd dat er door de 
mensen met een grote hond er 
nog wel eens minachtend ge-
daan wordt over de minihond-
jes. Maar de kleintjes leggen 
hetzelfde parcours af en vaak 
ook nog met dezelfde tijd dus 
zijn ze niks meer of minder dan 
een grote hond.  
 
Helaas is op 19 juni 2003 om 
2.30 uur Queen overleden. 
Tekst en foto’s:  
Anneliese Niessen  

Queen 

Anneliese Niessen 
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BEHENDIGHEID 
INTERVIEW MET FRANS DE BOK 

DOOR ADÈLE WERNERS 
 
Frans de Bok en zijn vrouw Ingrid zijn al heel lang actief binnen de behendigheid. Iedereen 
kende toch wel de Shelties Spike en Speedy in de pioniersjaren. Samen met andere Shelties 
zoals de Belgische Lucky van Frank Maene, de sable Olaf van Francijntje Dijkers en de tri-
colours Gillian van Pascale Dijkers en Niki en Kane van Adèle Werners maakten zij deel 
uit van de Udense behendigheidsgroep. Het was een heel hecht team in “the good old 
days”. Momenteel hebben Frans en Ingrid drie Shelties; Hunter, Skoeter en Shetlie. 
 
Hoe lang hebben jul l ie al  Shel t ies  en hoe z i jn jul l ie  er  eigenl i jk  mee in 
aanraking gekomen?  

Ingrid en ik hebben al sinds 1986 Shel-
ties. Het is op zich wel een leuk verhaal 
hoe we aan Shelties zijn gekomen. 
Thuis hadden we altijd al honden na-
melijk bastaardjes. Ikzelf was eigenlijk 
meer een liefhebber van de Collie, 
maar die vond ik dan weer te groot om 
als hond binnen te hebben. Uiteraard 
kwam dat thuis wel eens ter sprake en 
mijn broer Boy die nogal een goede 
kennis heeft  van de kynologie zei zo 
terloops “waarom neem je dan geen 
Sheltie”? Ik reageerde hier maar niet op 
omdat ik nog nooit van een Sheltie ge-
hoord had en dacht dat ik hartstikke 
voor de gek werd gehouden. Een paar 
dagen later ben ik maar naar de biblio-
theek gegaan en warempel Shelties be-
stonden dus wel!! 

 
Was het  moeil i jk  om aan een Shel t ie  te  komen en waren er nog select ie-
cri teria? 
Nou nee, we hadden contact opgenomen met de pupbemiddeling en we konden toch vrij 
snel naar pups gaan kijken. Dat was niet het probleem. Wel werd er via Marijke Dijkers ge-
ïnformeerd wat voor soort mensen wij waren, wat ons wel verbaasde. Ik heb dit later tegen 
één van de mensen van de Sheltie-vereniging gezegd. Het bleek dat er toen nogal wat 
broodfokkers in Brabant zaten en men wilde voorkomen dat Shelties bij de verkeerde men-
sen terecht kwamen. Na deze uitleg hadden Ingrid en ik hier begrip voor. 
 
Hoe zi jn jul l ie  met  behendigheid  in aanraking gekomen? 
Wij trainden gehoorzaamheid in Uden en toen we met G&G=I begonnen gingen we van de 
zondagochtend naar de maandagavond. Na een tweetal lessen hervatte de behendigheid ook 
hun training. Nou dat was dan einde oefening want Spike zat maar constant naar de behen-
digheid te kijken, aandacht krijgen was er niet meer bij. Aangezien de familie Dijkers er al 
trainde met hun Shelties ben ik maar aan Marijke gaan vragen of wij dat ook zouden mo-
gen. Dat bleek geen probleem te zijn en een week later begonnen we aan de training. 
 
Wat i s  voor jou het  hoogtepunt  met  Spike?  
Over het hoogtepunt met Spike hoef ik niet lang na te denken, dat was in 1992 tijden de 
Golden Spur-Trophy te Kortrijk. Daar wonnen we als team van KC Uden voor het derde 
jaar achter elkaar de teamwedstrijd en die dag won ik het Vast-parcours van 330 grote hon-
den. Tevens was ik die dag de beste Nederlander. Apetrots was ik dat ik met mijn Sheltie al 
die grote honden had verslagen. 
 
Tot  welke leeft i jd  heb je  met  Spike behendigheid  gedaan? 
Ik heb tot midden 1999 met Spike behendigheid gedaan, twaalf jaar totaal zonder blessures. 
We hebben zodoende in heel wat klassen gelopen. Het enige wat we doen om onze honden 
in conditie te houden is veel wandelen en veel in de tuin met ze spelen. Een compliment 
aan Ingrid is hier trouwens wel op zijn plaats omdat zij degene is die het meeste met de 
honden gaat wandelen. 

Frans en Ingrid de Bok 
ontvangen de prijzen 

van Joop de Reus 
(KNK Cynophilia) 

Dick Lodder 
maakt de prestaties 

voor het publiek hoorbaar  
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Jull ie  hebben met  Speedy en Spike bi j  de  grote  honden gelopen.   
Hoe vonden jul l ie  dat? 
Och, we wisten niet beter. Behendigheid stond zeker in het begin nog in de kinderschoenen 
en het was groot of klein. De honden moesten toen zelfs nog een hoogte van 75 centimeter 
springen. Ik heb het nooit als een probleem ervaren omdat onze Shelties het gemakkelijk 
aankonden. Neemt niet weg dat ik het vandaag de dag niet meer zou willen omdat de belas-
ting voor de honden toch wel is toegenomen. 
 
In 2000 kwam Skoeter  in jul l ie  leven.  Kun je  ie ts  over  hem vertel len? 
In 2000 kwam Skoeter (Trinians Blue Warrior) bij ons in huis. Na het overlijden van Spike 
was mijn interesse in behendigheid over. Ik dacht nooit meer zo’n hond te kunnen krijgen. 
Maar ja, na verloop van tijd begon het weer te kriebelen. Ik belde de pupbemiddeling weer 
maar schrok dat ik wel een jaar op een pup zou moeten wachten.  
We hebben toen kennissen in Schotland gebeld en één van Linda’s honden had net een 
nestje, met daarin een reutje. Ik heb nooit spijt gehad van deze keuze omdat Skoeter veel 
eigenschappen heeft die Spike ook had. Alleen Skoeter is aanhankelijker. Overal waar ik 
ben is hij ook. Ook binnen op de bank moet Ingrid snel zijn om naast me te kunnen zitten 
want anders schiet Skoeter er snel tussen. 
 
Je loopt  één jaar  wedstri jden met  Skoeter  en bent  gepromoveerd naar C-
Medium. Wat  vind je  ervan? 
Ik ben inderdaad in een sneltreinvaart met Skoeter naar C-Medium gepromoveerd. Ik ben 
blij dat er tegenwoordig drie hoogte-klassen zijn. Het is beter verdeeld en de meeste honden 
springen nu op de hoogte die bij hen past. Lopen in de Medium-klasse was in het begin wel 
wennen omdat Skoeter veel lager springt. Het lijkt veel sneller. Ook het links en rechts 
handlen vond ik in het begin erg wennen net zoals de nieuwe wissels. Ik vind de huidige 
competitie wel leuk. Ik vind het wel jammer dat de Wedstrijdkampioen niet de Nederlands 
kampioen is zoals bijvoorbeeld bij het voetballen. Het niveau van de behendigheid is hoger 
geworden maar of het niveau van de honden beter geworden is? Ik vind dat er in de C veel 
fouten gemaakt worden. Ondanks het feit dat ik met veel plezier in de B1 gelopen heb vond 
ik de sfeer vroeger beter. Het was toen toch leuker met je hond bezig zijn en onderling gun-
de men elkaar wat. Nu met de promotie/degradatieregeling vind ik dat toch wel veranderd. 
Mensen zijn toch druk doende om hun hond zo goed mogelijk in de competitie te krijgen 
waardoor men vaak teveel met zichzelf bezig is. Neemt niet weg dat zowel Ingrid als ik 
toch altijd met veel plezier naar de wedstrijden gaan. 
 

Wat zi jn je  aspirat ies  met  Skoeter?  
Een moeilijke vraag. Een keer Nederlands kampioen worden 
lijkt me wel leuk. Het is nu niet zo dat ik dat koste wat het kost 
moet bereiken. We doen gewoon ons best en we zien wel hoe 
ver we reiken. Met Skoeter proberen zo lang mogelijk verant-
woord behendigheid blijven doen zoals ik met Spike heb gekund 
is denk ik toch wel mijn grootste aspiratie.  
 
Wat voor advies  kun je  geven aan mensen die  met  
een Shelt ie  aan behendigheid  wi l len beginnen? 
Zoals ik eerder aangaf, denk niet dat als je een Sheltie hebt dat 
behendigheid een “piece of cake” is. Het vergt behoorlijk wat 
training, tijd en geduld. En wat ikzelf heb ervaren houdt reke-
ning met het karakter van je hond. Spike was dat betreft een 
hond die erg hard voor zichzelf was en niet onder de indruk was 
van een stevige stemverheffing. Skoeter is heel anders en sneller 
onder de indruk. Ik ben wel blij dat diverse mensen me hebben 

gewaarschuwd toen ik met Skoeter begon te trainen dat hij geen tweede Spike was. Dat heb 
ik wel altijd goed in gedachte gehouden. Je hebt nu eenmaal geen kopie van je vorige hond.  
 
Wil  je  nog iets  toevoegen aan di t  interview? 
Het was leuk om geïnterviewd te worden. Wel wil ik bij deze Ingrid een compliment geven. 
Ik heb ontzettend veel waardering voor wat zij heeft bereikt met onze Shelties Speedy en 
Hunter (Trinians Hawk Moth). Ook voor de hulp die ik het afgelopen jaar van haar kreeg 
tijdens het parcoursverkennen, door mijn afwezigheid van twee jaar was er veel veranderd. 
Ik wens haar dan ook veel succes met Hunter bij de Veteranen en ik hoop dat zij het met 
Shetlie (Trinians Little Raskel), die nu ook met behendigheid gaat beginnen, het weer goed 
heeft getroffen. Bron: Sheltie Shelter  

Ingrid de Bok 
in vroeger tijden 
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Fred Barendrecht 
met Tomba 

Flying Bram 

Selma de Graaf 
met Sjakie Rick Molenkamp 

met Max 
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HSV SPIERING SPRINGERS 
 

Het is allemaal begonnen zo’n twintig jaar geleden in de achtertuin van 
Kees en Zus Sterkens in Moerdijk. Met zijn eerste zelfgemaakte hinder-
nissen werd er samen met Jan-Willem van der Plas en Frans van der Mee-
ren fanatiek getraind. Later kwamen hier Anja Smit en Hilda Schriek bij.  
 
Van het één kwam het ander; vijftien jaar geleden werd HSV Spiering 
Springers opgericht met Kees als voorzitter, Zus als secretaris en Jo van 
der Kammen als penningmeester. De naam Spiering Springers heeft alles 
te maken met een klein visje – de spiering – die leeft in het brakke water 
bij Moerdijk. 
 
Er werden toen al goede resultaten behaald: Kees werd Wedstrijdkampi-
oen met een Boxer, Hilda Schriek nam met haar Sheltie deel aan het WK 
en het NK, evenals Anja Smit met haar Cattledog. 

 

 
Anja en Hilda zijn de eerste echte trainers geweest bij de Spiering Springers en hebben er 
mede voor gezorgd dat de vereniging de nodige prijswinnaars heeft voortgebracht. Enkele 
van deze kampioenen zijn Bennie Willemse, John Verbrugge (Nederlands Topper) en Sjaak 
Nagelkerke. De laatste twee zijn nog steeds trouw lid. 
 
Nog een paar noemenswaardige hoogtepunten: 
Afvaardiging naar het WK in Denemarken met Anne-Mieke Wijshake, Sjaak Nagelkerke, 
Pia v.d. Vall en Henri van Steenis (meervoudig Ned. Kampioen). De deelname aan de 
combinatiewedstrijd (GG/Agility/Jacht) “de Natte Neuzenshow” van Martin Gaus met het 
eerste jaar een derde en het tweede en derde jaar een eerste plaats.  
 
Een afvaardiging naar het WK Belgische Herders in 2004 (Patrick Tunders en Claudia 
Bloos) en in 2005 (Patrick Tunders en Richard Koedood). De deelname aan het WK in De-
nemarken, meerdere malen deelname aan het NK. Tegenwoordig traint de vereniging al 
bijna vijf jaar in Klundert, maar nog steeds is het de baan van Kees met een professionele 
versie in het wedstrijdcircuit.  

Het team van de  
Spieringspringers 
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OP DOORREIS NA HET WK 
DOOR BOB VEERMAN 

 
Na een oergezellig weekend te hebben gehad op het WK in Maribor met twee podiumplaat-
sen, bezet door Henri een derde en Wilco een tweede plaats (had eigenlijk eerste moeten 
zijn), zijn een aantal supporters doorgereisd naar Bled. Dit waren Dick en Will Lodder, 
Gerrit en Sjaan Kooy, Willem (Loillen) van Son en Wilma (Loilma) Klarenbeek, Nicole en 
Bob Veerman. Na aankomst op de camping in BIed in de stromende regen zijn we eerst ge-
zellig wezen eten in Bled. Daarna was het gelukkig droog en konden we de caravans goed 
neerzetten op een grind- en wasplaats op de camping. Dick en Will wisten dat er een wed-
strijd werd gehouden een half uur van Bled vandaan, dus dat was spekkie voor het bekkie 
voor de wedstrijdlopers onder ons. Dit was een eindfinale die gehouden werd in Naklo op 
zaterdag 10 oktober 1998. Eerst gevraagd of we mee konden doen. Nou, dat was natuurlijk 
goed, want ze hadden nog nooit meegemaakt dat er een paar Nederlanders op hun wedstrijd 
aanwezig waren. Gerrit schreef Ascot (A2-open) en Jerry (A1-open) in. Willem (Loillen) 
schreef Nick in, Wilma (Loilma) liep met Champ, Nicole met Scylla en Bob met Djerba. 
De laatste vier in de A2-open. Bij het inschrijven moest natuurlijk ook betaald worden. Nou 
dat deed onze Hollandse zuinigheid even schrikken. Voor twee honden betaalden wij 
fl.75,00. Ja, je leest het goed: VIJF EN ZEVENTIG GULDEN inschrijfgeld. Niet getreurd, 
we waren met vakantie en dit wilden we ook eens meemaken. 
 

Alles ging erg gezellig en gemoede-
lijk. Zelfs met het parkeren werd niet 
moeilijk gedaan. De auto's moesten 
achter elkaar geparkeerd worden in 
rijen van negen. Dus degene die als 
eerste kwam, moest als laatste weg 
want die stond compleet ingebouwd 
door de rest. Vertrekken tijdens de 
prijsuitreiking was er dus niet bij, ge-
woon blijven tot het einde. We be-
gonnen met een Vast-parcours voor 
de A1 (beginners). Het was een leuk 
parcours zonder de tafel en katten-
loop, die door onze eigen Gerrit werd 
gewonnen. Hij moest als laatste star-
ten en eindigde met Jerry als eerste. 
Daarna kon de A2 (gevorderden) het 

VP verkennen met natuurlijk die tafel erin. Nou, dat was een eitje dachten wij, totdat wij 
doorkregen dat het STA-op-tafel gedaan moest worden. Dat was voor een aantal onder ons 
even flink balen. Buiten het terrein even vlug proberen of we het onze honden snel konden 
leren. Alleen Gerrit had zoiets van: waar maak je je druk om. Ascot beheerst het. Willem 
mocht als eerste van ons de spits afbijten en ging erg lekker. Bij de tafel was het even knijp, 
totdat Nick inderdaad bleef staan na een hoop toestanden. Met dit rondje werd hij toch nog 
vijftiende. Hierna mocht Wilma met Champ en kreeg een disk vanwege de tafel, want 
staan, ho maar. Toen mocht ondergetekende met Djerba. Dit ging goed tot aan, ja hoor, de 
tafel. Staan op de tafel, daar heb ik nog nooit van gehoord. Omdat ik Djerba ging helpen, 
kreeg ook ik een dikke disk. Nicole mocht met Scylla als laatste en liep een goed rondje. 
Zowaar ging Scylla uitgebreid staan op de tafel en werd daar dus niet op gediskt, maar wel 
omdat ze de ring uitrende. Gerrit liep met Ascot een perfect rondje en werd tweede. Hierna 
kwam de Jumping Al en ook die werd door Gerrit met Jerry gewonnen. Hij was dus de 
winnaar van deze klasse geworden. Gerrit, nogmaals proficiat vanaf deze kant. De pilsjes 
smaakten goed 's avonds. De Jumping A2 was voor de Dutch people niet echt een succes. 
Willem, Disk, Wilma, Disk, Gerrit, Disk, Bob, Disk. Nicole met Scylla hielden in ieder ge-
val de eer hoog en werden vijfde op de Jumping. Al met al was het een gezellige en modde-
rige dag, want het veld waar we op moesten rennen, was door de regenbuien van de dag er-
voor veranderd in een kleiveld. De dag zelf was gelukkig mooi en zonnig. Ook de gastvrij-
heid van deze mensen was groot. Aan het begin werden we verwelkomd in het Sloveens en 
in het Engels. De toestellen waren goed op de tunnel na. Als deze hier neergezet zou wor-
den, zouden de rapen gaar zijn. Een tunnel die bestaat uit vier ringen met een slurfdoek 
eromheen en deze was vastgehaakt met scheerlijnen. Even uitleggen, waarom bij Willem en 
Wilma van die rare namen staan. De Slovenen konden hun namen niet goed uitspreken, dus 
vandaar Loillen en Loilma.  

Nicole en Bob Veerman 
Met van L naar R 

Carly, Djerba 
Mirzam, Scylla en Shaffy 
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GEWELDIGE SPORT 
FRANCIJNTJE DIJKERS 

 
WIJ HEBBEN ALTIJD EEN HOND GEHAD. HOEWEL, EEN AANTAL 

JAREN HEBBEN WE GEEN HOND GEHAD.  
WE HADDEN VROEGER EEN KRUISING BOUVIER 

 
Die hond hadden mijn ouders al toen ik er nog 
niet was. Helaas ging uiteindelijk die hond 
dood. Ze hadden er veel verdriet van en ze be-
sloten geen hond meer te nemen. Ze gingen 
immers toch dood. Jaren later, ik was toen elf 
jaar, besloten we toch weer een hond te nemen. 
Ons gezin was niet compleet. Na veel speur-
werk werd het een Sheltie. Gillian werd onze 
nieuwe hond. Deze hond moest natuurlijk wel 
opgevoed worden. Daarom ging mijn moeder 
op puppycursus bij de KC Uden. Daar zagen 
we voor het eerst behendigheid. Ronald en 
Marco Mouwen waren met hun honden aan het 
trainen. Na een tijdje is Pascale, mijn zus, met 
een cursus behendigheid begonnen. Ik was 
vreselijk jaloers. Ik zou dat ook wel willen, 
maar ja, we hadden maar één hond! Pascale is 
wedstrijden met Gillian gaan lopen. We gingen 

met de hele familie naar de wedstrijden. Dat is begonnen in 1986. We stonden in het holst 
van de nacht op (zo voelde dat) en gingen bepakt en bezakt naar een wedstrijd. Dat idiote 
vroege opstaan heb ik altijd vreselijk gevonden. Van mij mogen wedstrijden wel een paar 
uur later beginnen. Na veel zeuren kreeg ik uiteindelijk ook mijn eerste hond. Ik was toen 
dertien jaar. Het werd ook een Sheltie, Olaf. Na een tijdje mocht ik mijn eerste wedstrijd 
lopen. Die was overigens niet zo succesvol. Olaf wilde niet door de slurf. Ik werd dus 
steeds gediskwalificeerd. Ik heb wel een knuffelhond als poedelprijs gekregen, toch mijn 
eerste prijs. Tussen al die volwassenen waren mijn zus en ik echt uitzonderingen. Verve-
lend heb ik het nooit gevonden.  
 
Later is Dazzle, de Border Collie, er nog bij ge-
komen. Een erg leuke hond, maar ook een regel-
rechte ramp. In eerste instantie is Pascale met 
Dazzle gaan trainen. Later heb ik het overgeno-
men. Pascale is gestopt met behendigheid toen 
ze in Utrecht ging studeren. Ze wilde niet elk 
weekend meer naar een wedstrijd, maar genieten 
van het studentenleven. Dazzle vond behendig-
heid vreselijk leuk. Wat maakt het dan uit wat je 
presteert. Wij hadden lol. Weer wat jaren later 
kwam Flynn, ook een Border Collie. Ik was in-
middels klaar met mijn studie en woonde in 
Limburg. Mijn moeder kwam elke week Flynn 
vanuit Sint-Oedenrode naar Sittard brengen zodat ik met Flynn kon gaan trainen. Dat was 
toch wel bij elkaar twee uur rijden. Verder ging ik nog steeds naar alle wedstrijden met 
mijn ouders. Mijn ouders hebben dus heel wat kilometers gereden. Ik heb in totaal zestien 

jaar veel energie in de behendigheid gestopt. Mijn zus en 
ik hebben veel prijzen gewonnen. Mijn hoogtepunt was 
toch wel de tweede plaats met Olaf op de EK in Lyon.  
 
In april 2003 is mijn dochter Carmen geboren. Ik heb na 
een aantal maanden besloten om met behendigheid te 
stoppen. Ik kon mijn werk, man en dochter niet meer met 
behendigheid combineren. Dat wil natuurlijk niet zeggen 
dat ik genoeg had van behendigheid. Ik vind het nog 
steeds een geweldige sport en het was zeker niet gemak-
kelijk om deze beslissing te nemen. Maar wie weet, over 
een aantal jaren?  

Marijke en Frans Dijkers 

Van L naar R 
Pascale- en Francijntje 
Dijkers en Ingrid de Bok 
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Myrthe Kozaan 
en Maxima 

Bob Veerman 
met Scylla 

Mieke Komen 
met Chakaja 

Febian Zeebregs 
met Janet 
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MIJN HOND TJAPPO 
EEN MULTI INZETBAAR MULTIRAS 

 
NA EEN DRUKKE EN VEEL BEWOGEN TIJD VAN DERTIEN JAAR 

HEEFT TJAPPO, DE TROUWE BASTAARDHOND VAN MIEKE 
KOMEN-BEUGELAAR, ZICH TERUGGETROKKEN UIT DE TOP VAN 
DE WEDSTRIJDSPORT. IN DEZE DERTIEN JAAR HEEFT TJAPPO 

VEEL LEUKE DINGEN MEEGEMAAKT EN  
HEEFT ZIJ VEEL GEPRESTEERD 

 
Hieronder wil ik beschrijven hoe multi inzetbaar dit multiras, tevens al die 
tijd als lid van de KC Gooi- en Eemland, is geweest. Tjappo is geboren op 9 
juli 1988 in de Kerkelanden in Hilversum. Voor zover bekend waren zowel 
haar moeder en vader alsook haar oma een bastaard, dus kunnen we wel zeg-
gen dat Tjappo een echte raszuivere bastaard is. 
 
GG 
Zoals vele jonge honden is zij bij de KC Gooi- en Eemland begonnen met een 
puppycursus. Dit ging zo goed, dat ze gelijk doorgegaan is met de cursussen 
A en B. Hierbij bleek al dat Tjappo een slim, oplettend en gehoorzaam hondje 
was. Club GG en de eerste behendigheidscursussen heeft ze dan ook gelijktij-

dig gedaan om daarna meteen door te gaan met de cursussen GG-I en GG-II. Uiteindelijk 
vond ze de gehoorzaamheid wel welletjes en was ze meer geïnteresseerd in de behendig-
heid. Ze belandde dan ook al vrij jong in de A-klasse van de behendigheidssport. Nu dat 
hebben we geweten. Vele weekenden waren we op pad, van Friesland naar Zeeland en van 
Hilversum naar Limburg. In de meeste provincies zijn we wel een paar keer geweest. Maar 
ook de vriendschappelijke wedstrijden in het buitenland zoals in België, Duitsland en De-
nemarken waren voor ons gezellige uitstapjes. 
 
Flyball  
Tussen de behendigheidswedstrijden door heeft ze onder andere het spelletje Flyball ge-
leerd. Ze was van jongs af aan vaak al in voor een spelletje met een tennisbal. Met het Fly-
ball-team van KC Gooi- en Eemland hebben we veel leuke momenten beleefd. Ze mocht 
hiermee zelfs nog een keer als bastaardhond meedoen op de Winner. Dat was natuurlijk 
heel bijzonder op deze grootste rashondententoonstelling van Nederland. 
 
UV-diploma en tr iat lon 
Om voor al die wedstrijden veel conditie op te bouwen heeft Tjappo twee keer het UV-
diploma gehaald. Hierbij heeft ze goed geleerd om netjes naast de fiets te blijven lopen. Ze 
heeft op deze manier al enkele duizenden kilometers in die kleine pootjes zitten. 
 
Wat ook goed voor haar en dus ook voor mijn conditie is geweest, was in 1992 de Triatlon 
voor hond en baas in Almere. Hierbij moest ze aangelijnd een stuk zwemmen, een stuk 
naast de fiets lopen en vervolgens nog een stuk hardlopen. Nou jullie begrijpen wel wie van 
ons twee het meest de tong op de grond had hangen. Bij de KC Gooi- en Eemland is Tjappo 
altijd een goede bekende geweest. Vele malen is zij bij de onderlinge wedstrijden hoog ge-
eindigd. Ook vond ze het leuk om bij clubdemonstraties haar beste pootje voor te zetten. 
Daarnaast heeft ze vele jaren meegedaan, zowel uitkomend voor de GG als voor de behen-
digheid, in de diverse altijd gezellige verenigingsteams welke streden voor b.v. de Gockin-
ga-bokaal en bij Beestenspul in de Groenoordhallen in Leiden.  
 
TV “schnabbels”  
Tjappo heeft vele jaren meegedaan in de verschillende verenigingsteams die in het televi-
sieprogramma Natte Neuzen streden voor het verkrijgen van extra geld t.b.v. de vereni-
gingskas. Naast de Natte Neuzenshow heeft Tjappo ook nog aan andere TV-opnames mee-
gedaan, zoals: 
- Kunstje van de week. Hierbij mocht ze laten zien hoe zij met haar neus kan voetballen en 
dat ze best met het Nederlands elftal mee zou kunnen doen; 
- Baby van de week. Hierbij moesten verschillende honden naast elkaar keurig zitten blij-
ven en naar een baby’tje kijken die voorbij kroop; 
- Love Letters. Bij een huwelijkspaar dat wat in de hondenwedstrijdsport deed. Hier moest 
ze, met veel camera’s op haar gericht, door een minitunneltje lopen; 
- De leukste thuis. Hier mocht ze bij Linda de Mol op de bank liggen. 

Tjappo 
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Prestat ie  
Het was ook leuk om te zien als ze onverwachts in een tijdschrift of krant stond afgebeeld, 
zoals b.v. in De Kampioen of in Hondenmanieren of in de Gooi- en Eemlander. 
Eén van de leuke dingen die ze nog niet zo lang geleden heeft gedaan is, samen met nog 
een heleboel andere honden optreden in de speelfilm Kruimeltje.  
 
Uiteindelijk heeft Tjappo in de behendigheid het meest gepresteerd. Bij het bekijken van de 
door haar behaalde prijzen en herinneringen in de afgelopen dertien jaar kwamen we uit op 
een totaal van 209 bekers, medailles, glazen, borden en allerlei andere soorten prijzen. Het 
was dan ook de moeite waard om dit voor eeuwig vast te leggen. 
 

Winnaar NK 1993 
Haar mooiste en beste prestatie was wel 
het winnen van het Nederlands Kampi-
oenschap in Zeeland in 1993.  
Dat was voor ons echt pas feest. Een nog 
groter feest was het later bij KC Gooi- en 
Eemland. Toen we daar de volgende dag 
‘s avonds aan kwamen lopen voor de we-
kelijkse training zagen we tot onze grote 
verbazing dat het clubgebouw helemaal 
versierd was met vlaggen en zaten er vele 
clubgenoten ons op te wachten met hap-
jes, drankjes en cadeautjes. Helaas was dit 
het laatste jaar dat een rasloze- of stam-
boomloze hond Nederlands Kampioen 
kon worden. Na twee jaar gescheiden te 
hebben gelopen werd Tjappo in deze twee 
jaar nog Topper van Nederland. Dit was 

de benaming voor Nederlands Kampioen van de rasloze- en stamboomloze honden. Na veel 
strijd te hebben gevoerd, lopen de ras- en rasloze honden gelukkig nu weer samen. Een ras-
loze- of stamboomloze hond kan nu alleen niet meer de titel Nederlands Kampioen krijgen. 
In 2000 heeft Tjappo op twaalfjarige leeftijd haar laatste Nederlandse kampioenschapswed-
strijd gelopen. Hierbij eindigde ze nog op een mooie zevende plaats. 
 
Royal  Canin Masters  
Wat ook zeker het vermelden waard is, is dat zij tijdens de Royal Canin Masters wedstrij-
den in Maastricht, waarvoor zij zich diverse jaren wist te plaatsen, nog een vliegreis voor 
mij heeft gewonnen voor twee personen naar de bekendste hondententoonstelling “The 
Crufts” in Birmingham in Engeland.  
Na negen jaar in de C-klasse te hebben meegedraaid en waarbij zij ook negen keer meege-
daan heeft met de Nederlandse kampioenschappen, is Tjappo uiteindelijk als twaalfjarige 
gedegradeerd naar de B2-klasse. Zij kon de aanstormende jeugd niet meer bijbenen. Mede 
ook door een langdurige blessure was voor haar nu de tijd gekomen om van de echte wed-
strijdsport afscheid te nemen en over te stappen naar de wat rustigere Veteranenklasse. 
Voor deze oudere honden zijn hier de spronghoogtes wat aangepast.  
 
Obedience 
De afgelopen paar jaar heeft ze zich ook weer met veel overgave gericht op wat nieuws, 
namelijk obedience. Met kwispelende staart volgt ze mij alle kanten op en laat ze zich ook 
alle kanten opsturen. Waar het haar uiteindelijk om gaat is steeds die lekkere positieve be-
loning als ze wat goeds gedaan heeft. Ze is namelijk gek op alle soorten beloningen, als het 
maar eetbaar is. Ook bij deze obedience-wedstrijden wist ze al eens een eerste, tweede of 
derde plaats weg te slepen. Het is na al die jaren wel gebleken dat Tjappo een echt multi in-
zetbaar multiras is en als het moet nog steeds niet te oud is om wat nieuws te leren. Het lijkt 
er jammer genoeg wel steeds meer op dat ze (Oost-Indisch) doof begint te worden en ook 
niet alles meer (wil) ziet(n). Tjappo wordt deze zomer veertien jaar en wil echter nog steeds 
niet aan stoppen denken. Het gaat allemaal wel niet zo snel meer maar ze geniet (aan haar 
kwispelende staart te zien) nog steeds van iedere wedstrijd of oefening die ze met mij doet. 
Ik mag wel zeggen dat ze een groot deel van mijn leven positief heeft beïnvloed en dat zij 
mij acht jaar geleden, in een aantal moeilijke gezondheidsjaren, heeft geholpen om deze tijd 
zo snel en goed mogelijk door te komen. Ik hoop dat ze het nog een tijdje volhoudt en dat 
ze in gezondheid nog heel oud mag worden. Tjappo hartelijk bedankt.  
Tekst: Mieke Komen-Beugelaar 2003 Tjappo  06-01-2004  

In 13 jaar 
209 prijzen, bekers en 
aandenkens verdiend 
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Arie v.d. Waal 
met Ilva 

Matty Evertse 
met Ingmar Een agilitywedstrijd 

is bijna vakantie maar dan elke weekend 

Koos Lith Sabien v.d. Velden 
en Luca 
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DE “AFDANKERTJES” VAN 
RUUD TEN HOEVE 

 
BEGIN 1986 HEB IK LADY, EEN KRUISING HERDER, UIT HET 

ASIEL IN AMERSFOORT GEHAALD. DOORDAT ZE TWEE DAGEN 
DAARVOOR UIT HET ASIEL IN BREDA WAS GEKOMEN, 

 WAS ER WEINIG OVER HAAR BEKEND.  
HET ENIGE DAT ZE WISTEN, WAS DAT ZE GEVONDEN WAS 

 
Al gauw bleek dat Lady een angstbijter was en daardoor een 
“probleemhond”. Wat te doen? Terug naar het asiel? Buren 
gaven me het advies om contact op te nemen met de K.C. 
Zoys. ’s Zaterdags mochten we “op zicht” komen. Nadat 
Kees van Leeuwen en Han de Koning haar bekeken hadden 
en wat oefeningen met haar gedaan hadden kreeg ik de ge-
ruststellende mededeling dat het echt wel goed zou komen. 
Dat gebeurde inderdaad, alhoewel ik haar bij vreemden wel 
altijd in de gaten moest houden. Gedurende ruim elf jaar is 
zij een lieve en trouwe hond voor haar naaste huisgenoten 
geweest. Na enkele G&G-cursussen gevolgd te hebben, zijn 
we in 1987 met de behendigheid begonnen, met in begin 
1989 de eerste officiële wedstrijden. In 1988 heeft Zoys haar 
eerste behendigheidswedstrijd gehouden. Vanaf 1989 ben ik 
me bezig gaan houden met de organisatie van deze wedstrij-
den. In 1992 kregen we van de KNK Cynophilia het verzoek 
of we het NK wilden organiseren. Wat waren we daar blij 

mee. Ook in 1994 en 1996 hebben we het NK mogen organiseren. 
 
Toen Floortje ongeveer tien weken oud was, is ze als vondeling naar het asiel gebracht. He-
laas kwam ik net te laat binnen want ze was al besproken. Na een jaar kwam ze terug omdat 
ze de boel kapot beet. Nu was ik wel op tijd en heb haar meteen meegenomen. Bij mij heeft 
ze nooit iets kapot gebeten. We zijn direct met behendigheid begonnen. Een natuurtalent. 
Na drie maanden liep ze haar eerste wedstrijd. Haar enige probleem was een zware tunnel. 
Het hoogtepunt was haar 2e plaats op het NK voor rasloze honden. Ook is ze wedstrijdkam-
pioen bij de raslose honden geweest. Ze heeft heel wat prijzen in binnen- en buitenland ge-
wonnen. In augustus 1998 belde Wil Lutters me op en zei dat ze een leuk hondje van vier 
maanden voor mij had. Hij was naar het asiel in Utrecht gebracht en kwam van de vogel-
tjesmarkt in Antwerpen. Evenals mijn andere honden was hij ook weer een afdankertje. 
Goofy is een fantastische behendigheidshond. Alleen vindt hij dat keurmeesters de toestel-
nummers nog wel eens verkeerd neerzetten, waardoor wij weer gediskwalificeerd worden. 
We hopen nog een aantal jaren te kunnen meedraaien.  
 

MONICA VINK 
 

Het is allemaal begonnen toen mijn moeder, Corrie 
Vink, behendigheid is gaan lopen met Fanny, ik ging el-
ke wedstrijd mee. Ik liep samen met mijn vriendin Ma-
scha altijd iedereen na te doen op het inspringterrein. 
Uiteindelijk kreeg mijn moeder een nieuwe hond om 
wedstrijden mee te lopen en vroeg of ik dan met Fanny 
wou gaan lopen. Natuurlijk zei ik. En ben toen begonnen 
met hier en daar een piekenrace te gaan lopen, dat vond  
ik zo leuk dat ik meer wou. Uiteindelijk ben ik met de 
spelletjes begonnen en heb dat zo opgebouwd tot dat ik 
ook de wedstrijden zelf liep. 
 
Ik heb toen met Fanny drie jaar behendigheid gelopen in 

de derde graad. Fanny werd ouder en toen is zij naar de Veteranen-klasse gegaan. Inmid-
dels had ik zelf, met hulp van mijn ouders, een border collie opgeleid. Daar ben ik toen mee 
in de A-klasse begonnen. Dat ging in het begin wat minder door alle stress maar het ging 
steeds beter. Nu zo’n zes jaar nadat ik mijn eerste rondje gelopen heb met Fanny, loop ik 
met mijn zelf opgeleide Border Collie en Schipperke in de A-klasse.  

Monica met Fanny 

Ruud met Goofy 



 347

MICHEL GROEN IN 'T WOUD 
 
Vanaf mijn jonge jaren ging ik met 
mijn ouders naar de wedstrijden, en 
vond het altijd erg leuk en gezellig. 
In die tijd liep ik met een pluche 
hond die een riempje omhad, en liep 
daarmee over de wedstrijdvelden. Ik 
heb hem zelfs door de band gekregen 
en sleepte hem over de wip (dit ver-
haal vertelde mijn ouders). 
 
Op mijn negende ben ik begonnen 
met behendigheid. Ik mocht met de 
oude hond van mijn vader lopen 
(Boemer). Het was in het begin niet 
zo leuk, omdat Boemer een roedel-
hond was en hij nog niet gewend was 
om met mij de behendigheid te lo-
pen. Eindelijk liep hij met mij mee 
en dan dacht/zag hij het vrouwtje, en 
ploeps weg was hij. 
 
Van de eerste wedstrijden (die ik zelf 

liep) herinner ik mij dat ik het niet zo leuk vond. Gelukkig bleven mijn ouders op mij inpra-
ten en uitleggen hoe Boemer was en ging het steeds beter. Toen dat allemaal goed ging en 
ik ook luisterde, kreeg ik mijn eigen hondje. Quinta (1994). Mijn ouders hebben samen met 
mij Quinta behendigheid aangeleerd, en we begonnen het steeds leuker te vinden. Geregeld 
won ik met Quinta bekers en zakken voer, geweldig vond ik dat. We behaalden al snel de 
nodige “U”tjes en hop naar de B-klasse, daar liepen we ook erg goed. Voor wij het wisten 
zaten we in de C-klasse en daar heeft ze zeven jaar in gelopen. Af en toe net kiele kiele en 
ook soms heel gemakkelijk. Wij zijn ook een keer vijfde op het Nederlandse Kampioen-
schap geweest, ja dan ben ik best trots op mijn hondje. 
 
Ook hadden wij ons geplaatst voor het WK voor Belgische Herders in De Haan. Het was 
een heel leuke ervaring en beregezellig. Ook ga ik met mijn ouders mee naar Lihos, lekker 
trainen en wedstrijden lopen en dan ook nog die lekkere BBQ na afloop. 
 

 
 
Nu Quinta ouder wordt heb ik een nieuw hondje gekregen, Nada, en ook zij is door mijn 
ouders en mij behendigheid aangeleerd. Ik ben toch blij dat ik dit samen met mijn ouders 
heb gedaan, daar ik niet zoveel geduld heb omdat je een hond gewend bent die alles kan. 
Mijn ouders hebben Stichting ATA opgericht in 1999 en gelukkig heb je dan meer vrijheid 
wat trainen betreft. Zelf geef ik ook les bij ATA en vind de behendigheid ontzettend leuk. 
Af en toe ben ik erg moe vanwege mijn werk, maar dan zeggen mijn ouders kom op; je 
hondje kan niet weten dat jij moe bent dus hup lekker trainen. En als ik dan eenmaal met 
haar loop ben ik de moeheid alweer vergeten. Ik hoop dat ik nog heel lang aan deze sport 
kan deelnemen.  

Michel nu 

Michel vroeger 
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VAN TOEN (20-11-1984)  
NAAR NU (20-11-2004) 

WENDY WILLEMSE 
 

 
Het begon allemaal op koude winterdag in november, om precies te zijn op 20 november 
1984. Op die dag werd ik geboren. Op dat moment ben ik denk ik aangestoken met het toen 
nog hetende behendigheidsvirus, wat nu beter bekend staat als het agilityvirus. Want mijn 
ouders liepen toen al behendigheid met onze Bouvier Dewi. Ik ging zo beetje elk weekend 
mee naar de wedstrijden.  
 
Snel daarna kwam er al een 
tweede hond, een kruising 
Border Collie, Bensja. Waar 
in het begin mijn vader mee 
liep, maar later is overgeno-
men door mijn moeder. Dit 
was omdat mijn moeder een 
hernia kreeg en het pupje wat 
op dat moment in huize Wil-
lemse was, wat eigenlijk voor 
mijn moeder was bestemd, werd overgenomen door mijn vader. Dit was de hond Alice de 
hond waar voor mij alles mee begon. Toen ik een jaar of vijf was mocht ik voor het eerst 
eens een piekenrace met haar lopen. Wat ik natuurlijk hartstikke leuk vond. En al snel liep 
ik te zeuren aan mijn vaders hoofd of ik ook eens mocht gaan trainen. Langzaamaan gingen 
ze dat eens proberen, en mocht ik uiteindelijk mijn eerste wedstrijd lopen. Niet wetende dat 
dit maar gewoon een demonstratie was op de fokveedag. Waar ik tussen het spelen door 
mijn rondjes met Alice liep.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Het ging van kwaad tot erger en al snel liep ik één van de onderdelen op een echte wed-
strijd, namelijk het spel. Dit ging erg goed en ik begon het steeds leuker te vinden. Toenter-
tijd werden er nog veel Gamblings gehouden en maakte het niet uit in welke volgorde je de 
toestellen nam. Het kon dus eigenlijk nooit fout gaan. Toen kwam het moment dat ik er 
niets meer aan vond. Dit kwam omdat ik voor het eerst een Jumping mocht lopen. Nu 
mocht Alice niet meer elke willekeurige hindernis nemen die voor haar neus kwam, en 
kwam het dus echt op mijn handlerskunsten aan. Die waren op dat moment nog niet je van 
het. En het ging dus ook finaal de mist in. Heel erg teleurgesteld kwam ik het parcours uit 
en heb toen een jaar geen Jumpings meer gelopen, want ik kon het toch niet, dacht ik. 
 
Vaardiger 
Na een jaar wat meer getraind te hebben begon ik langzamerhand weer wat Jumpings te lo-
pen. Dit ging niet altijd optimaal, maar op dat moment was ik wat ouder en wijzer gewor-
den en kon ik wat beter tegen mijn verlies. Al snel werd ik vaardiger in de handlerskunsten 
en mocht ik ook af en toe een Vast-parcours lopen. Toen brak de tijd aan dat ik ruzie kreeg 
met mijn vader over wie welke parcoursen mocht lopen. Ik wou natuurlijk de belangrijkste 
lopen, dus het Vast-parcours, maar hij wou niet heel zijn seizoen op het spel zetten. Wat ik 
nu wel begrijp, maar toen!? 

 Fokveedag demonstratie 
met Alice 

Ik als baby met Dewi 

Ik was hier 8 jaar 
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Ervaring opdoen 
Al snel kende meer mensen mij dan ik hen. En vond iedereen het leuk om mij te zien lopen. 
Zo’n klein meisje die het al zo goed doet. Ik kreeg ook regelmatig de vraag of ik niet met 
één van de honden van een ander wou lopen. Ik was daar natuurlijk wel voor in. Het kon 
mij niet gek genoeg worden. Zo heb ik met tal van honden gelopen, namelijk: Luna van 
Simone (die er om bekend stond dat ze niet met vreemden liep), Trico van Marjolein (die 
mijn tweede vriend was), Fillan van Frank (waar ik een keer een spelletje mee liep) en Mir-
zam van Bob & Nicole (waar ik een aantal wedstrijden mee gelopen heb). Zo zullen er best 
nog wel een aantal zijn, maar dit zijn degenen die me het meest zijn bijgebleven. 
 

Rollen omgedraaid  
Op een gegeven moment kwam er de tijd dat de rollen omgedraaid werden en ik 
de wedstrijden liep en mijn vader de spelletjes en af en toe eens een Jumping. 
Toen kwam het moment dat ik mijn eerste Nederlands Kampioenschap volledig 
zelf mocht lopen. Ik eindigde daar op een vierde plaats, omdat Alice de beruchte 
laatste lat gooide, nadat ik de (wijze) raad had opgevolg van mijn vader. Wat kon 
ik toen boos op hem worden zeg. Maar goed van alle fouten leert men, en mijn les 
was op dat moment, dat mijn vader die voorheen de status had altijd gelijk te heb-
ben in mijn ogen, het dus ook wel eens fout kon hebben. Ondertussen was Alice 
oud aan het worden en kreeg een blessure. Het zag er naar uit dat ze nooit meer 
behendigheid kon doen, achteraf heeft ze toch nog ruim een jaar of twee meege-

lopen. Maar op dat moment kreeg ik een aanbieding een hond in huis te nemen, die het op 
dat moment bij zijn eigenaar niet optimaal deed. Dat was Jim. Hij zou voor een maand of 
drie bij ons in huis komen, zodat ik hem zou proberen weer wat vrijer in het werk te maken. 
Met de bedoeling dat hij daarna weer terug zou gaan. Uiteindelijk is besloten dat het beter 
voor de hond was als hij bij mij zou blijven. Ik had nu dus mijn eerste eigen hond. Waar ve-
len met mij al jaren om hadden gezeurd. Ik ben met Jimmy begonnen in de A-klasse (be-
ginners) en loop inmiddels in de C-klasse (hoogste klasse). Hij is afgelopen seizoen tweede 
in het wedstrijdklassement van de C-klasse geworden. Zo’n vier jaar geleden kreeg ik een 
pupje. Zij heet Amazing Cisco v.d. Wilbam en is mijn beste vriendin. Ik heb haar van het 
begin af aan getraind; waar ik erg veel van geleerd heb. Ik heb vaak meningsverschillen ge-
had met mijn vader over de opleiding, maar uiteindelijk is alles op zijn pootjes terecht ge-
komen. En is Cisco één van de snelste honden van Nederland geworden, die ook nog eens 
regelmatig foutloos rond kan komen. Cisco heeft dit jaar een tweede plaats gehaald in het 
wedstrijdklassement van de B1-klasse (eerste klasse na de A). Zij had van alle grote honden 
de meeste eerste plaatsen behaald. 
 
Gesponsord 
Zo een jaar geleden dacht ik laat ik eens iets unieks gaan doen. Ik heb een brief geschreven 
naar de lokale Hyundai-dealer of hij mij wou sponsoren. Tot mijn grote verbazing heeft hij 
daarop toegezegd. En ik word nu door hem gesponsord. Op dit moment zijn we van vroeger 
bij nu aangekomen, en denk ik dat ik kan zeggen dat ik tot nu toe een redelijk goed Agility-
verleden heb en op het moment vrij succesvol ben. Ik word gesponsord door de Hyundai 
dealer, met auto en al, en heb twee superhonden om mee te werken. Heb ze allebei naar een 
tweede plaats in het wedstrijdklassement gelopen. Volgend jaar loop ik met beide honden 
in de C-klasse (hoogste klasse). Wat wil ik nog meer?  
 
Wat ik  jul l ie  al lemaal  mee wi l  geven is  het  volgende 
Zorg dat je altijd plezier hebt in de sport, en dat je hond(en) dat ook heeft (hebben). Van het 
begin af aan is er in gestampt dat de fouten nooit aan de hond lagen, dus ik durfde het niet 
in mijn hoofd te halen om mijn ergernissen op mijn hond af te reageren.  
Hier heb ik veel profijt van gehad, mijn honden hebben altijd met plezier voor mij gewerkt 
en doen dat nog steeds. 
 
Verder  voor de mensen die  al  Agil i ty  beoefenen 
Laat je niet op je kop zitten door de concurrentie en loop gewoon lekker je rondje. De pres-
taties komen dan vanzelf wel. En de grootste prestatie is natuurlijk plezier hebben met je 
hond en daarnaast nog eens een goede prestatie neerzetten. Als allerlaatste wil ik nog een 
aantal mensen bedanken. Namelijk de mensen die dit alles voor mij hebben mogelijk ge-
maakt en mij in de loop der jaren getraind en gesteund hebben. Benny & Jeanne Willemse 
(papa, mama en trainers), Hein van Bommel (van wie ik Jimmy heb gekregen), Vaquera 
(de moeder van Cisco), Hilda Schriek (trainster), Anja Smit (trainster), Ron van Straten 
(gezelligheid bij de training), Marjolein en Fred Barendrecht (voor de vele wijze lessen en 
steun in moeilijke tijden), en natuurlijk iedereen die ik vergeten ben.  

Bearbine Jim NK 2004 
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Mildred Bertelkmap 
en Mercy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marscha 
met Iris

Liesbeth Stam 

Van L naar R 
Han Wijers, 

Roberto Groot en 
Marola v.d. Vlist 

Pauline Bouwmans 
met Glynelish 

Marijke Bullens 
en Guus 
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NATASJA KELDERS-EBBEN 
INTERVIEW 

 
Natasja Kelders-Ebben is met Saxavord My Beautiful 
Djoura dit jaar Nederlands Kampioen ofwel titelwinnaar 
2003 bij de Small-honden geworden. Ze heeft dit jaar ook 
deelgenomen aan het Wereldkampioenschap behendigheid 
dat dit jaar in Lievin in Frankrijk gehouden werd. Ze is ver-
leden jaar getrouwd met Willem-Alexander Kelders die in 
hetzelfde jaar met Gwensigors’Catchy Jacky Nederlands 
Kampioen werd en derde individueel op het WK. 
 
Hebben honden al t i jd  een rol  in je  leven ge-
speeld?  Ja, honden hebben altijd een rol in mijn leven ge-
speeld. Wij hebben thuis altijd honden gehad en veel fami-
lieleden zoals oma’s, opa’s ooms en tantes ook.  
 
Waarom heb je  voor  een Shel t ie gekozen?  Dat 
was nog vrij moeilijk. Ik wilde een hondje gewoon voor de 
gezelligheid en één die bij je op de bank kan liggen, dus 
niet te groot. Willem wilde een hond waar je iets mee kunt, 
dus een speelse actieve hond. Na veel boeken en karakters 
vergeleken te hebben zijn we zo bij de Sheltie terecht ge-
komen. 
 
Wanneer en hoe ben je  met  behendigheid  in  
contact  gekomen?   
Onze hond Jacky was toen ongeveer éé jaar oud (dus 1997) 
en net begonnen aan haar VEG-cursus. Hier vond zij en 
haar baas niet zoveel aan, te saai, zodat hun instructeur met 
het voorstel kwam om eens te kijken bij de cursus behen-
digheid. Hier zijn zij toen verder gegaan en toen mijn Djou-

ra de leeftijd had om met behendigheid te beginnen, ben ik zelf begonnen.  
 
Vind je  dat  er  s inds die  t i jd  veel  veranderd is  binnen de  behendigheid?  
Ik denk dat er niet veel veranderd is, wel denk ik dat er verschil is waar je traint. Toen ik 
met Djoura begon was vooral foutloos rondkomen belangrijk en de methode waarop was 
heel anders dan de manier waarop ik nu loop. Toen ik bij Trust in Velddriel ben gaan trai-
nen, ben ik pas met Belgische- en Italiaanse wissels in aanraking gekomen en was snelheid 
ook veel belangrijker. Niet alleen de snelheid van de hond , maar ook die van mezelf. Dus 
toen is er veel voor mij veranderd in mijn manier van handling.  
 
Wat vind je het  belangri jkste  bi j  behendigheid?  Ik vind het belangrijk dat de 
toestellen veilig zijn en dat je je hond snel en toch veilig probeert rond te krijgen.  
 
Wat vind je  de sterks te kanten van Djoura?  Ik neem aan dat je bedoelt binnen 
de behendigheid. Haar sterkste kanten zijn dat ze erg goed op wissels reageert, haar korte 
bochten en haar snelle raakvlakken.  
 
Wat beschouw je  als  de hoogtepunten voor  jou en je  honden als  je  t e-
rugki jkt  naar 2002 en 2003?  Eigenlijk was 2002 gewoon een topjaar. Het begon 
heel slecht met Jacky die haar kruisband scheurde en geopereerd moest worden. De opera-
tie is erg goed verlopen en Jacky revalideerde erg snel en kon de behendigheid weer lang-
zaam opbouwen. Djoura plaatste zich voor het WK en Jacky werd Nederlands Kampioen 
wat betekende dat ze uit mocht komen op het WK. Ze waren verder allebei geplaatst voor 
de Agility-Welt-Cup in Duitsland en hebben ook allebei de Wereld-Winner gewonnen. 
Djoura werd op de IMCA, een wereldkampioenschap voor zowel ras- als rasloze honden 
eerste individueel en derde met het team. Ook op het WK in Dortmund liepen beide honden 
erg goed. Jacky werd individueel derde en beiden hebben mooie rondjes laten zien en be-
wezen dat ze in de wereldtop mee kunnen draaien. 2003 was een minder jaar. Jacky raakte 
opnieuw geblesseerd en haar herstel had meer tijd nodig. Djoura is nog steeds erg snel, 
soms iets te snel, waardoor er meer foutjes waren. Ondanks dat werd Djoura Nederlands 
Kampioen wat voor mij een geweldige ervaring was en een van de mooiste momenten.  

Wereldkampioen 2004 
Small-klasse 
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Je loopt  nu ook met  Zoe (Saxavord Zephira)  ,  weer  een snel le  Shel t ie  in 
de B1-Small .  Li jken ze op elkaar?  Nee, de één is een blue-merle en de ander sable, 
dus niet echt. Nu even serieus! Ze lijken in hun doen en laten erg op elkaar, ze zijn erg aan-
hankelijk en op mij gericht. Ook zijn ze alle twee te klein en hebben ze gouden karakters. 
Met behendigheid is Djoura beter in de korte bochten en sneller op de raakvlakken. Zoë is 
natuurlijk pas begonnen en moet zich nog bewijzen (of wij samen). Het is een heel leuk 
hondje en ik vind het ook erg leuk om met haar te lopen. Ze heeft een hoge basissnelheid en 
werkt erg goed vooruit, haar raakvlakken zijn ook snel. Maar het belangrijkste vind ik dat 
ze het zelf leuk vinden om te doen.  
 
Je hebt  di t  jaar voor de tweede keer aan het  WK meegedaan.  Lag er  veel  
druk op je  en zo  ja ,  hoe ga je  met  deze  druk om?  Er lag niet meer druk op me 
dan vorig jaar. Ik wist nu wat ik kon verwachten, ik weet wat mijn hond kan op tapijt en 
heb daar ook veel vertrouwen in. Ik ga met deze druk als volgt om: ik probeer heel goed te 
verkennen zodat ik me over het parcours niet druk maak en dan vertrouw ik op mijn kunnen 
in het inschatten hoe Djoura reageert op mijn handlen. 
 

 
 
Wat  vond je  van het  WK 2003 voor Djoura en jou en in het  algemeen?  
Ieder WK dat je mag lopen is een geweldige ervaring. Verder vind ik het jammer dat Djou-
ra niet heeft kunnen laten zien wat ze kan. Ze had erg veel moeite met de lange zwarte tun-
nels met grote blokken eronder en deze moesten vaak genomen worden.  Ze heeft daardoor 
erg veel tijd verloren en dit zelfs met haar snelle raakvlakken niet goed kunnen maken. Ze 
heeft hier drie foutloze rondjes gelopen en een heel erg mooie diskwalificatie (haar mooiste 
rondje op het WK).  
 
Wat kan je  adviseren aan mensen die  met  hun Shel t ie  aan behendigheid 
wil len gaan beginnen?  Zorg dat je een goede band krijgt met je hondje. Dit kan je be-
reiken door veel te spelen als je hond jong is. (ik gebruik hiervoor een balletje met een touw 
eraan. Dit is alleen voor ons en niet in huis te vinden.) Hierdoor probeer ik te bereiken dat 
mijn hondje het leuk vindt om met mij te spelen en dat de omgeving haar gestolen kan 
worden. Ik begin dus op een open veld met weinig mensen en honden en als de band goed 
is bouw ik dit uit naar bijvoorbeeld een veld waar cursussen gegeven worden, een drukke 
straat, bij prijsuitreikingen enz. Begin nooit te vroeg met het aanleren van de toestellen, 
wacht tot je hond minimaal één jaar geweest is en volgroeid is. Als je je inschrijft voor een 
behendigheidscursus ga dan eerst kijken hoe ze trainen en dat de toestellen leuk aangeleerd 
worden, zonder druk en sleurmethodes. Hier ligt toch de basis, als dit wordt verpest, is het 
moeilijk om er toch nog een leuk spelletje van te maken.  
Bron: “Sheltie Shelter” Dec. 2003 Tekst: Susan Ophorst  

Floor Goddijn op de 2e  
en Natasja op de 1e plaats 
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KC DEVENTER E.O. 
 
 In 1981 is een start gemaakt met de cursus behendigheid bij de Kynologen Club Deventer 
e.o. De toestellen werden destijds gemaakt door studenten van de plaatselijke MTS. Voor 
de studenten daar was dit tevens een examenopdracht. Het verven van de toestellen hebben 
we zelf gedaan. Omdat niemand een opleiding voor instructeur gevolgd had, moesten we 
zelf snel nog even bedenken/uitvinden hoe we behendigheid moesten aanleren aan onze 
viervoeters. 
 
Aangezien niet alle toestellen op hetzelfde moment klaar waren, zijn we met maar een paar 
toestellen begonnen. Het oefenterrein was destijds een schoolplein, als opbergruimte ge-
bruikten we een gedeelte van de fietsenstalling. Toen alle toestellen uiteindelijk aanwezig 
waren werd het tijd uit te kijken naar een ander trainingsveld, want de tegels waren toch 
wel hard en soms glad voor onze hondjes. Dit nieuwe veld werd gevonden achter een ca-
fé/restaurant en in de wintermaanden weken we uit naar een manege.  
 
In die tijd gaven we ook al demonstraties, bijvoorbeeld op het jaarlijks terugkerende zomer-
evenement “Deventer-Donder-Dagen”. In die dagen werden we ook eens gevraagd voor 
een demonstratie in Zevenaar. De KC Zevenaar wilde graag kennis maken met de behen-
digheidssport en men had een heuse wedstrijd georganiseerd. Een goede week na deze 
wedstrijd gaven we weer een demonstratie op een “Deventer-Donder-Dag” en daar vertelde 
de speaker heel enthousiast dat we naar die wedstrijd waren geweest en daar negen van de 
tien prijzen hadden weggekaapt. Wat hij er niet bij vertelde, was dat er maar één deelnemer 
was die niet bij de KC Deventer e.o hoorde, en dat deze ook nog eens de eerste prijs had 
gewonnen! Wij hielden ons natuurlijk stil en namen het applaus in ontvangst. 
 
Na al die jaren van trainen is er een hoop veranderd. We rennen niet meer twee uur lang 
door elkaar heen. Er wordt een lesprogramma gemaakt. De instructeurs gebruiken  de com-
puter om trainingsschetsen te maken en hebben allemaal een gedegen instructeursopleiding 
genoten. In 1995 zijn we weer verhuisd, ditmaal werd het een eigen locatie. Een lekker 
groot veld, met opslagruimte en een kantine/clubhuis.  
 
Sinds 2000 hebben we zelfs een wedstrijdgroep van zes tot acht handlers, waarvan er mo-
menteel drie in de B1 starten. De oude vertrouwde MTS-toestellen zijn ondertussen alle-
maal vervangen, we hebben nu officiële toestellen.  
In het jaar dat de KC Deventer e.o. haar 80-jarig jubileum viert (2003) organiseert zij voor 
het eerst een officiële behendigheidswedstrijd. 
Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan gerust eens kijken op ons veld aan de Mol-
bergsweg te Deventer. Wij zijn aanwezig op maandag-, dinsdag- en woensdagavond en ook 
op de zaterdagochtend.  
 

HSC DE PIJNHORST 
 
Nico Ackermans, Hein van Zutphen en Paula van Zutphen 
zijn de pioniers geweest die in Sint-Oedenrode behendig-
heid hebben opgestart en verder opgebouwd. Dit op loca-
tie bij manege De Pijnhorst.  
Daar zijn we overigens nog steeds te gast op een bijzonder 
fraaie locatie. Ook bij onze vereniging is de behendig-
heidstak in de loop der jaren gegroeid. Heel bewust heb-
ben we die groei echter aan banden gelegd. De filosofie 
hierachter is dat het allemaal vrijwilligerswerk is en blijft 
en dat het vooral LEUK moet blijven, op elk niveau.  
 
Bij De Pijnhorst is ruimte voor zowel recreatief presteren 
als prestatiegericht recreëren. Met deze instelling als ook 
gepaste aandacht aan de diverse groepen cursisten Behen-

digheid kunnen we trots melden dat we dit seizoen zes lopers in de C-klasse Large hebben 
en hoogst waarschijnlijk zullen er dit seizoen weer vier doorstromen naar de hoogste graad 
(drie vanuit de B1-klasse en één vanuit de B2-klasse). Ook de grote schare van vrijwilligers 
(bij wedstrijden en evenementen) toont aan dat we met ons clubje op de goede weg zijn.  
Tekst: Louis van den Oord, commissie Agility HSC De Pijnhorst   
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BEHENDIGHEIDSVERENIGING BREDA 
 

De behendigheidsvereniging Breda is een vereniging die per au-
gustus 2005 al weer zeventien jaar bestaat. Onze vereniging is 
notarieel opgericht op 03 oktober 1989 en we zijn op 01 novem-
ber 1990 erkend als sportvereniging. Wij zijn ontstaan uit een 
groep enthousiaste mensen die graag de behendigheidsport wil-
len uitoefenen. De oprichters zijn William v. d. Broek en Tineke 
Duurland-v.Bokhoven. We zijn gestart met een groep van zes-
tien leden, waaronder Frans v.d. Meeren en Maria Linders en 
met slechts enkele toestellen. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot 
een heuse vereniging met ca. vijftig leden en twee complete be-

hendigheidsbanen. In de begin jaren werd er naast behendigheid ook flyball getraind, dit 
werd geheel verzorgd door Wilbert Ebben.  
 

Maar inmiddels richten wij ons enkel en alleen op de behendig-
heid. Momenteel hebben wij binnen de vereniging een voorzitter 
(Ruud Smolders), vijf bestuursleden (Tineke Duurland-van Bok-
hoven, Dick Abbenhuis en Marianne Laarhoven en Annemieke 
Rutten) en vijf instructeurs (Cindy van Hamond, Piet van Duuren, 
Babs van de Berg en twee in opleiding n.l. Angela van Hogen-
loon en Danielle Smaling). De voornaamste doelstelling van de 
vereniging is om op een leuke manier bezig te zijn met zowel de 
hond als de baas. Uiteraard wordt er wel degelijk serieus getraind 
en is een aantal leden actief op wedstrijdgebied. We zijn dan ook 
met recht erg trots op onze behendigheidsvereniging. Mocht u 
nieuwsgierig geworden zijn dan nodigen wij u graag uit om een 
keer een bezoek te brengen aan ons trainingsveld aan de “Rith-
sestraat 60” te Breda (Princenhage) waar wij elke maandag van 
19.00 tot 21.00 uur en vrijdagavond van 19.00 tot 21.30 uur trai-
nen. Of neem contact op met Tineke Duurland-v. Bokhoven of 

nog beter neem eens een kijkje op onze website www.behendigheidbreda.nl 
 

KC NOORDOOSTPOLDER 

 
KC Noordoostpolder, gevestigd in Emmeloord, heeft naast haar gehoorzaamheid een grote 
afdeling behendigheid. Vier dagen in de week wordt hier met veel inzet lesgegeven door 
gediplomeerde instructeurs aan zowel beginners, recreanten als wedstrijdlopers.  
Ieder cursusseizoen wordt afgesloten met een onderlinge wedstrijd en zeker voor beginnen-
de wedstrijdlopers blijkt dit iedere keer een hele ervaring te zijn. 
Ook organiseren wij één of twee keer per jaar een handlersdag waarbij topinstructeurs wor-
den aangetrokken om ons de fijne kneepjes van het “vak” te leren. 
 
Gezelligheid en sportiviteit staan voorop en als baas én hond veel plezier beleven aan deze 
fantastische sport, is voor ons de training weer meer dan geslaagd! 
Voor meer info: www.kcnoordoostpolder.nl. 
 
 

 

Ron Piree 

Dido 
de hond van 

Kitty Bergman 
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LIHOS 
 

Als je naar de locaties van de landelijke behendigheidswedstrij-
den kijkt, lijkt het of Nederland zo’n beetje ophoudt bij Eindho-
ven. Toch zitten er in het uiterste zuiden van Nederland ook nog 
een paar fanatieke behendigheidloopsters. Francijntje is met be-
hendigheid begonnen toen ze dertien jaar oud was. Dat was rond 
1987. Haar eerste behendigheidshond was Olaf, een Sheltie. 
Olaf heeft heel wat jaren wedstrijden gelopen en de nodige goe-
de resultaten behaald. Het beste resultaat was een tweede plaats 
op het EK. Flynn is de huidige “behendigheidshond” van Fran-
cijntje. Het is een heel enthousiaste Border. Vooral de paaltjes 
zijn favoriet. Flynn start volgend seizoen weer in de B1. Flynn 
is helaas gedegradeerd. Sam, een Sheltie is de allernieuwste aan-
winst. Nadat Olaf was overleden kwam het gemis van een Shel-
tie. Sam is nog geen een jaar en moet nog even wachten. Daarna 
zal Sam zeker ook worden opgeleid tot “behendigheidshond”. 

 
Tanja is rond 1997 met behendigheid begonnen met rasloze Devil, destijds zes jaar, ge-
woon omdat ze wat leuks met de hond wilde doen en hij niet erg enthousiast te maken was 
voor gehoorzaamheid. Devil kon heel netjes lopen, bijna altijd foutloos alleen niet al te 
snel. Vooral op regionale wedstrijdjes maar ook landelijk in de A-klasse heeft hij het nog 
heel leuk gedaan, toen hij na een jaar de B1 bereikte kon hij echt niet meer meekomen. Nog 
een jaartje bij de Veteranen geprobeerd maar zelfs dat was teveel voor de toen inmiddels 
tienjarige Devil. Hij is dus inmiddels met pensioen en loopt alleen nog af en toe voor de lol 
een trainingsrondje. Ondertussen was er ook al een nieuwe aanwinst. Aangezien Tanja 
zwaar verliefd op Flynn was geworden, trainingsgenootje van Devil, kon het niet uitblijven 
dat ze zelf ook zo’n workaholic wou aanschaffen. Dit werd dus Magic. Inmiddels drie jaar 
oud en in 2002 gepromoveerd naar de C-klasse. Intussen had Tanja, Jos ontmoet. Dit klikte 
meteen, niet in het minst omdat Jos ook in het bezit was van een mooie Borderdame, ge-
naamd Tess. Tess is geboren in Schotland en een maand ouder dan Magic. Inmiddels wo-
nen Tanja en Jos gelukkig samen met Devil, Magic en Tess. Natuurlijk moet Tess er ook 
aan geloven (niet dat ze dit erg vindt) en Tanja loopt inmiddels met haar in de B1-klasse. 
 
Angie Schijns, woont net zoals collega Tanja in Heerlen. Nadat haar Jack Russell-pup 
"Maxy" haar had uitgezocht; en zij met elkaar al enkele gehoorzaamheidscursussen afge-
rond hadden, beseften zij dat dit toch niet iets voor hun voor altijd was. Ze zijn toen samen 
gaan rondkijken naar diverse mogelijkheden en het leek hun wel iets om wat te gaan doen 
met behendigheid (vaker op televisie te zien). Ze gingen op zoek naar een leuke leerschool 
waar zij konden trainen. Op hun zoektocht stoten zij op een lokatie in Brunssum. Na 1½ 
jaar daar met vallen en opstaan geprobeerd te hebben hoger op te komen, kwam er een kink 
in de kabel. Ze moesten noodgedwongen op zoek gaan naar een andere trainingslocatie, en 
aangezien hier, in het zuiden, geen behoorlijke behendigheidstraining gegeven wordt, had 
Angie de moed al opgegeven en wilde ermee stoppen! Tijdens een onderhoud met haar Bel-
gische dierenarts, (die Maxy van drie puppy's verlost had) kwam dit toevallig ter sprake en 
deze dierenarts raadde Angie aan om eens in Genk (België) te gaan kijken waar volgens 
haar een goede honden(behendigheids)school zou zijn. Dus de stoute schoenen aangetrok-
ken en naar België gereden om het zelf te aanschouwen. Het was liefde op het eerste ge-
zicht. Het was heel gemoedelijk maar toch streng en strikt, groots, veel honden en verschil-
lende trainers. Maxy en Angie vonden het super. Ze hebben zich na een test, om te bepalen 
in welke groep ze zouden komen direct diezelfde avond ingeschreven. Na ongeveer een 
half jaar als buitenlander daar getraind te hebben; kwam er versterking. Hoera!!! Angie was 
niet meer de enige, haar oude vrienden Francijntje en Tanja uit Nederland kwamen haar 
met hun aanhang versterken. De training bij Lihos is als volgt ingedeeld: er zijn drie lesuren 
van veertig minuten. De lessen worden in twee groepen ingedeeld van maximaal vijf hon-
den, ingedeeld op kunnen en grootte: er is een groep “Toelating tot Agility”, deze honden 
krijgen de toestellen aangeleerd en moeten nog op voor het brevet. Dan een groep begin-
ners, dit zijn honden die het brevet gehaald hebben en honden die in de eerste graad lopen. 
Dan nog de gevorderden, de honden die in de tweede en derde graad lopen. Er is training op 
donderdagavond en zondagmorgen. We worden nu getraind op Belgisch niveau met een 
Nederlands tintje; dat wil zeggen dat zij ons, maar wij ook hun op een prettige manier aan-
vullen zodat ieder van elkaar kan leren op een leuke manier. Zoals behendigheid bedoeld is; 
als ontspanning en prestatie voor mens en dier!!!  

Van L naar R 
Angie Schijns met Jack 
Russel Terrier Maxy, 

Francijntje Dijkers met 
Border Collie Flynn en 
Tanja Wiersma met de 

Border Collies  
Magic en Tess 
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KC SCHELDEZOOM 
 
Als je bij de KC Scheldezoom in de historie duikt moet je, net als bij zoveel andere vereni-
gingen in die tijd, om sommige jaartallen boven water te krijgen afgaan op het menselijk 
geheugen. Zo ook bij ons om het begin van de agility vast te stellen. De agility is ook bij 
ons, net als bij de meeste KC’s, opgepikt door enkele gehoorzaamheidsinstructeurs die al 
vanaf het prille begin mee aan de weg timmerden toen de agility in ons land kwam. Men 
had toen nog geen idee hoe serieus e.e.a. zich zou ontwikkelen, het op papier vastleggen 
van de toen ondernomen activiteiten, was meestal geen eerste behoefte.  
 
Het zal omstreeks 1982 zijn geweest dat we via de Zeeuws-Vlaamse KC en De Hoekschse 
Waard voor het eerst een idee hadden wat één en ander inhield. Bij Hoeksche Waard werd 
bij de Engelse instructeurs, Peter Lewis en Roger Farr die op tournee door Nederland wa-
ren, door een groepje gehoorzaamheidsinstructeurs de eerste trainingen gevolgd. Dit groep-
je mensen is toen heel enthousiast (dat kan bijna niet anders) in het Bergen op Zoomse aan 
de agilityweg gaan timmeren door deze sport allereerst binnen de vereniging meer bekend-
heid te geven. Na de nodige trainingen op zelfgemaakte toestellen (we gebruiken ze nog 
steeds), was het in 1982 dat op onze clubmatch, in de pauze, een demo werd gegeven. De 
ontwikkelingen gingen door, het aantal cursisten groeide gestaag en in 1985 nam onze ver-
eniging, ook al was het maar met één combinatie (Margreet met Dimple), deel aan het eer-
ste Nederlands kampioenschap. Daar ook het aantal wedstrijden in Nederland groeide, ont-
stond er ook bij ons een wedstrijdteam. Er was de eerste jaren nog geen landelijke competi-
tie, dus ook geen wedstrijdkampioen. Met diverse combinaties uit ons team werd er lande-
lijk al (sportief) rekening gehouden. In 1986 maakte ik zelf voor het eerst kennis met de 
agility. Na een jaartje training met mijn toenmalige hond “Menno”, een Heidewachtel van 
toen inmiddels vier jaar, liepen wij onze eerste wedstrijden in een periode dat het nog mo-
gelijk was (en geaccepteerd werd) dat een keurmeester, als Loes v.d. Bogaard, tijdens het 
keuren deelnemers aanmoedigde. Inmiddels was “Menno” acht jaar geworden en de team-
activiteiten waren ook sterk afgenomen, vonden we het tijd om te stoppen. Omdat ik zo-
doende met m’n hond ook niet meer trainde, werd vanuit de vereniging een beroep op me 
gedaan de trainingen te gaan verzorgen voor de wedstrijdmensen en dat deed ik graag.  
Al snel kwam bij mij de drang naar boven om het aantal cursisten binnen de Scheldezoom 
uit te breiden en binnen die groep een paar goede mede-instructeurs te zoeken die ook be-
reid zouden zijn de zaak meer leven in te blazen. En dat lukte, de daarop volgende jaren 
kregen we weer een echt wedstrijdteam, het aantal cursisten breidde zich steeds uit en de 
instructeurs stonden op één lijn.  
 

 
 
Gezien de positieve ontwikkelingen en een jaar van voorbereiding, kwam begin 1997 het 
hoofdstuk behendigheid binnen onze KC op eigen benen te staan met een vertegenwoordi-
ging in het bestuur, we hadden toen inmiddels vijf instructeurs (allemaal uit de agility 
voortgekomen), 27 combi’s basistraining en 15 combi’s wedstrijdteam, waar ik toen inmid-
dels met Quickly ook deel van uit mocht maken. Niet alleen landelijk, maar ook bij ons is 
die stroomversnelling doorgezet. Het aantal cursisten is momenteel (2003) uitgebreid naar 
50 combi’s basistraining en 40 combi’s wedstrijdteam. Dankzij een team (inmiddels tien) 
goed functionerende instructeurs, waarvan de meeste ook al jaren mee aan de weg timme-
ren, kunnen we alles goed in de hand houden en blijven we steeds alert om het niveau hoog 
te houden. Natuurlijk hebben ook wij in de loop der jaren (en soms nog wel) de nodige hob-
bels moeten overwinnen, maar door een goede verstandhouding zijn we er altijd weer uit 
gekomen. Van onze SCHELDEZOOM–hondjes mag de agility in Nederland een lang leven 
beschoren zijn. Tekst: Jan Nouwen  

Van L naar R 
Kees de Kok met Herta 
Jan van Loon met Irma 

met pet de coach, daarnaast 
Margreet Kloote met Douglas en 

Rene de Weert met Lyndie 



 357

TRUST 
 
De s tart  
Halverwege 1999 maakten Ronald Mouwen en Aukje Swarte kenbaar te willen stoppen met  
ATU. ATU, een trainingsgroep agility die tot dat moment succesvol draaide op woensdag-
avond in Utrecht, was voor veel fanatici in de agility een plaats waar gewerkt kon worden 
aan verbeteringen van de agilityprestaties door middel van wedstrijdgerichte training. Het 
wegvallen van deze training zou als gevolg kunnen hebben dat een grote groep handlers 
zonder training kwam te zitten. Vandaar dat er gezocht werd naar alternatieven om met de-
ze manier van trainen toch door te gaan. 
 
Doelstel l ing 
Eerst werd er gekeken naar de animo onder de instructeurs; het merendeel moest al behoor-
lijk ver reizen naar Utrecht, dus al snel werd duidelijk dat het niet makkelijk zou zijn om al-
le instructeurs “mee te verhuizen” naar een andere locatie. De locatie zou Velddriel worden. 
Een paar instructeurs bleven over; Jan Sprij, Yvonne Clements, Jacqueline Oonincx en 
Werner Rosseau. Planning en inschrijving werd gestuurd door Denise Blokland. Verder 
werd een aantal doelstellingen geformuleerd, de belangrijkste was dat we zoveel mogelijk 
aandacht aan iedere combinatie zouden geven, geen stampwerk maar gerichte training. 
 

 Eerste  wedstri jd  
Op 22 september 1999 werd gestart met een onderlinge wedstrijd. Deze 
wedstrijd werd gebruikt om mensen met elkaar kennis te laten maken en een 
inschatting te maken van het niveau van de combinaties. De onderlinge wed-
strijd is bij Trust onderdeel van de training; want onze mening is, dat een 
gewone trainingsavond niet echt de wedstrijddag benadert. Door de onder-
linge wedstrijd hopen we net wat meer spanning bij de handlers op te wek-
ken, zodat evt. “spanningsproblemen” worden gesignaleerd. Voor zover mo-
gelijk proberen we hieraan te werken. 
 
Groei  van de  groep 
29 September was de eerste trainingsdag. Deze eerste training werd bezocht 
door zo’n dertig combinaties, verdeeld over vijf groepen. De combinaties die 
op dat moment bij ons trainden, waren niet alleen afkomstig uit de oude 
ATU-groep. Van deze oude groep vonden een hoop handlers de afstand en 
de files een dusdanige hindernis, dat ze kozen voor een alternatief in hun 
buurt. We hebben zodoende nogal wat mensen welkom geheten die meer uit 
het zuiden kwamen. Behoorlijk snel nadat we gestart waren, kregen we 
steeds meer nieuwe aanmeldingen. De woensdagavond begon te groeien, de 
vijf groepjes werden er zes. Kleine-honden-handlers kregen in de gaten dat 
we ze niet als “aanhangsel van” beschouwden, dat we erg veel aandacht aan 
“kleine-honden-handling” besteedden. Gevolg van deze instroom: twee 
groepen kleine honden!! De vraag naar training bleef groeien en na een 
poosje kwamen we tot de conclusie dat, als we wilden blijven groeien, we 
iets aan de capaciteit moesten doen. Onze meest belangrijke doelstelling, 
veel aandacht per combinatie, zou anders in de knel komen. Van “De Bom-
melerwaard” de hondenvereniging die het terrein ter beschikking stelde, kre-
gen we toestemming om de maandagavond erbij te nemen. Op de maandag 
lag de nadruk meer op jonge honden; tot dat moment hadden we vooral te 
maken met combinaties die al op wedstrijdniveau zaten. Het leuke hiervan 
was en is, dat de opbouw van de honden, de basis, ook bij ons gevormd 
werd. Als gevolg van de toename moest er ook iets gedaan worden aan het 
aantal instructeurs. Martijn Servaas en Cora Jansen, twee gedreven wed-
strijdlopers met elk veel inzicht, werden op korte termijn aan onze groep in-
structeurs toegevoegd. 
Het veld waar we op trainen is normaliter goed te doen. In de “natte periode” 
heeft het als nadeel dat er veel water op blijft staan. Daarbij komt nog dat het 
lekkerder traint, als je je niet druk maakt om weer gerelateerd ongemak. Er 
was al een kleine manegebak van 20 bij 40 meter, later is daar nog een bak 
van 20 bij 60 meter bijgebouwd. Deze was niet altijd bezet met paarden, dus 
al snel kwam de vraag van onze kant of het mogelijk was om binnen te trai-
nen. De vraag werd gehonoreerd en sinds dat moment trainen we op maan-
dag in de kleine bak en op woensdag in de grote bak. 

Martijn Servaas 
houdt het vlaggetje vast 
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Het  verschil  
Een punt dat we vanaf het begin erg belangrijk hebben gevonden, is ons onderscheiden. 
Kijkend naar ons ATU-verleden en trainingsgroepen om ons heen, bijv. ATC, leerden we 
hieruit dat het je sterker maakt als je het gevoel hebt tot een hechte groep te behoren. Onze 
clubkleur, trustblauw, was snel een feit. Mensen waren en zijn op wedstrijden erg met el-
kaar begaan. Bewust hebben we uiteindelijk ook gekozen om te trainen met een half uur 
pauze tussen twee trainingen in. Niet altijd lukt dit qua organiseren maar het heeft wel z’n 
voordelen. Mensen blijven wat meer hangen, kijken naar elkaar en praten met elkaar, ze le-
ren elkaar beter kennen en steken bepaalde dingen van elkaar op. Dit alles komt hetgeen 
waar het om gaat ten goede. Van de andere kant, gaat het dan een keer slecht, dan word je 
altijd wel door iemand opgevangen. 
 
Grote  pri js  van het  Zuiden 
Het Trust-leven stond niet stil; eind 2001 was de eerste Grote Prijs van het Zuiden een feit. 
Ontstaan uit het idee dat je van een wedstrijd iets leuks kon maken, zijn we aan de slag ge-
gaan. Vooral Jan Sprij, met al zijn creativiteit, heeft hier enorm veel energie ingestopt. Re-
sultaat, handlers die met een fijn gevoel huiswaarts gingen, nu eens niet domweg voor de 
punten gingen maar lekker een wedstrijd om de wedstrijd hadden gelopen. Het vervolg in 
2002, een tweedaagse, viel nog beter in de smaak.  
 
Qua aantal combinaties zitten we nu rond de zestig. Wel hebben we ons instructeurskorps 
wat verder uitgebreid; Annemarie Ploegmakers en Debbie Leensma zijn een welkome aan-
winst met allebei hun goede kanten. In de toekomst zullen hier zeker nog mensen bijkomen, 
de wijsheid hebben we niet in pacht. 
 
Competi t iegericht  
Bij Trust werken we niet met strakke schema’s waaraan iedereen moet voldoen. Tuurlijk, in 
een groepje beginnende combinaties kun je nog niet echt veel zeggen over wat de manier 
van aanpak zal worden, dus daar werken we veel op motiveren. Einddoel voor beginners is 
dan ook dat de honden vrij over toestellen gaan, zonder geremd te worden door een te na-
drukkelijk aanwezige handler. Slalom leren we aan met channel-wire. Echte methodes op 
de raakvlaktoestellen worden nog niet gebruikt. Wij vinden dat een jonge hond eerst maar 
eens moet wennen aan de toestellen zelf en dat kost tijd. Goed gemotiveerd over het vlak 
gaan is belangrijker dan platgebruld worden omdat vooral de afloop niet gemist mag wor-
den. Hebben we na een poosje het gevoel dat de honden goed gewend zijn, dan gaan we 
meer op kwaliteit werken. Vooral de handler wordt getraind op positie en/of timing om zo-
doende bijvoorbeeld de vlakken goed te krijgen of bochten korter te maken. Eis waaraan 
iedereen moet voldoen is dat je gemotiveerd bent en dat je openstaat voor suggesties om je 
prestaties te verbeteren.  
 
Trust is dus wel competitiegericht. Zit je eenmaal op wedstrijdniveau, dan krijg je bij Trust 
goede training die je voorbereidt op het lopen van wedstrijden.  
 
Het streven is om combinaties ook zoveel mogelijk te coachen op wedstrijden. Begeleiding 
naast trainen wordt vaak onderschat, is echter wel belangrijk. In het korte bestaan van Trust 
is gebleken dat mensen erg gebaat zijn bij een goede begeleiding. Selectiewedstrijd, club-
match, NK of WK, we proberen zoveel mogelijk om mensen te helpen hun prestatie te 
maximaliseren. Dat is waar het om draait: Sport, en daar hoort coaching ook bij. Waar mo-
gelijk wordt dat dan ook geboden. Tekst: Werner Rousseau  
 

 

Debbie Leensma 
met Bumper 
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IN DEN BEGINNE 
SANDRA VAN PERSIE 

 
Alweer ruim tien jaar geleden kreeg het behendigheidsvirus 
mij te pakken. Het was nog in de begintijd van behendig-
heid en veel ging er nog amateuristisch aan toe. Zeker bij 
de vereniging waar ik trainde en instructeur werd. Er was 
maar één manier om aan betere spullen te komen en dat 
was behendigheidstraining haar bestaansrecht geven. En 
daar heb ik alles aan gedaan wat in mijn vermogen lag. Ie-
dere potentiële kandidaat voor de cursus behendigheid be-
naderde ik om les te komen nemen. Eenmaal in mijn groep 

verzeild maakte ik iedereen zo gek dat ze van ellende meegingen naar wedstrijden om van 
mijn gezeur af te zijn. Want ik wist, heb je één keer een wedstrijd gelopen dan raak je er 
aan verslaafd. En zo ging het ook. Iedereen in de groep raakte zo enthousiast, dat al snel 
twee tot drie keer per week getraind werd. Het werd een heel hechte groep die verschrikke-
lijk veel lol met elkaar had, en samen alle wedstrijden afliepen.  
 
Teambuild ing 
Zelf hoefden ze niet veel te doen. Alleen aanwezig zijn met je hond. Ik regelde de inschrij-
vingen en betalingen, en belde iedereen achter zijn of haar vodden aan. Via een sponsor re-
gelde ik bodywarmers en T-shirts. Knalrode, dus op wedstrijden zag je al snel dat KC Nij-
megen present was. We hadden inmiddels zo’n vijfentwintig wedstrijdlopers waarvan de 
meeste eigenlijk meer voor de lol liepen dan voor de resultaten. We hebben wat afgelachen 
als er weer één helemaal fout liep. En natuurlijk ook grote blijdschap als het wel lukte. Het 
werd dan ook een goede gewoonte om elkaar toe te juichen aan de wedstrijdring. (En niet 
alleen als iemand uit eigen gelederen liep, want sportief waren ze wel). Zelf was ik ook al-
tijd aanwezig. Als ik niet hoefde te lopen, dan ging ik met de beginners mee om ze wegwijs 
te maken in de wondere wereld van behendigheid, of om een “peptalk” te houden als het 
niet zo goed ging.  
 
Toch was het in die eerste jaren meer de gezelligheid en lol onder elkaar, wat motiveerde 
om naar wedstrijden te gaan, dan resultaten. Nu behendigheid professioneler is geworden, 
zijn wedstrijdlopers veel meer op het resultaat gericht. Anderen haken af die het niet meer 
goed kunnen bijbenen Ook in mijn groepen zag ik dat gebeuren. Zelf moest ik ook stoppen 
met de wedstrijden. Mijn eerste behendigheidshond overleed op nog jonge leeftijd. Mijn 
tweede hond leek veelbelovend, maar bleek lichamelijk niet in staat tot topsport Forse 
heupdysplasie en artrose in bijna al zijn gewrichten hebben een eind gemaakt aan zijn spor-
tieve carrière nog voor die goed en wel begonnen was.  
 
Nog steeds ben ik een enthousiast instructeur en leid nieuwe cursisten op voor de wedstrij-
den. De groep is gelukkig weer aan het uitdijen. Dus: wordt het weer rood voor je ogen op 
de wedstrijden, weet dan: KC Nijmegen is er weer!  
 

HSV TIEL 
 

In onze drukbevolkte samenleving is het van groot belang 
dat honden goed worden opgevoed. Een goed opgevoede 
hond is immers een prettige huisgenoot en veroorzaakt 
geen overlast of gevaar. Bij HSV Tiel leert u hoe u de op-
voeding het best kunt aanpakken. 
 
U leert te kijken naar uw hond, zodat u zijn gedrag en li-
chaamstaal beter gaat begrijpen en hoe u de hond succes-
vol kunt trainen. Tegelijkertijd werkt u aan een goede re-
latie, waarbij samen plezier beleven voorop staat. HSV 

Tiel kent diverse cursusmogelijkheden. Ongeacht het niveau waarop u wilt beginnen kunt u 
op elk moment instromen. 
 
Honden Sport Vereniging Tiel 
Postbus 42, 4000 AA Tiel 
Oefenterrein: Inundatiedijk - Noord 6, www.hsvtiel.nl 
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DOGWOOD AGILITY 
 
Het verhaal start in 1988 als mijn eerste hond een Golden Retriever van toen twee jaar oud 
klaar is met de gehoorzaamheidscursussen. Wat nu? Na even zoeken bleek dat ik bij de 
Kynologen Vereniging Waalwijk aan een behendigheidscursus kon meedoen. Op de behen-
digheidsmaterialen was enige improvisatie toegepast, maar het stond dan ook bij hen op dat 
moment nog in een heel pril stadium. Ik ontmoette daar Gerrie van Baaren die daar trainde 
met Kaya. (In 1992 werden zij tweede op het Nederlands Kampioenschap te Soest). Gerrie 
achterhaalde het adres van de Jumpy Hondenschool die ook tot op heden wordt geleid door 
Liesbeth Roskam.  
 
In 1990 deden wij voor het eerst mee met onze hondjes aan een echte landelijke behendig-
heidswedstrijd en wel in Koewacht. Ik zag daar bijvoorbeeld Theo Panen lopen met Onyx 
en hij werd dan ook vanaf dat moment mijn grote voorbeeld. Bij de vrouwelijke handlers 
stond Caroline van Nimwegen met Tara hoog op mijn lijstje. Zij maakte bijvoorbeeld als 
één van de eerste handlers een wissel voor de slalom wat in die tijd echt nog heel apart was. 
Er was in ieder geval het begin van de verslaving ontstaan met die wedstrijd in Koewacht. 
Later in dat jaar vroeg een eigenaar van een Drunense hondenvereniging of ik wilde helpen 
bij het lesgeven in behendigheid. Daar ontmoette ik in 1992 Ineke Heijmans. Ineke had op 
dat moment al een Flatcoat Andor en na enige tijd ging ook zij mee trainen bij Jumpy. We 
kochten in dat jaar ook de Flatcoat nestbroertjes Borrow en Fate.  
 

In 1993 wilde de eigenaar van de Drunense honden-
school van zijn materialen af. Het kostte hem te veel 
tijd en hij wilde zich toch meer richten op gehoor-
zaamheid. Ineke en ik besloten samen de materialen 
over te nemen zodat we voor ons zelf wat meer kon-
den gaan trainen. Van het een kwam echter het ander 
en geheel onvoorzien groeiden we toch uit tot een 
vereniging. In 1995 besloten we dat erkenning van 
onze vereniging toch wel wenselijk zou zijn. Na heel 
veel papierwerk kregen we in 1996 onze landelijke 
erkenning bij Cynophilia. Dolblij waren we. Nooit 
hadden we gedacht dat we dat voor elkaar zouden 
krijgen. We namen op een vriendschappelijke manier 
afscheid bij Jumpy en vervolgden onze weg met 

Dogwood Agility. Wat begon als trainen voor onszelf is op de dag van vandaag uitgegroeid 
tot een vereniging van ongeveer 40-45 leden. Wij willen niet te groot worden omdat we bij 
iedere combinatie persoonlijk betrokken willen blijven. We kunnen het allang zelf niet 
meer aan om deze cursisten les te geven. Wilma Klarenbeek en Charles de Fijter nemen een 
gedeelte voor hun rekening.  
 
In 2001 zijn we gestart met een groep kinderen die wordt geleid door Natasja Herijgers en 
Kees Beerens. We zijn best een beetje trots op wat we hebben bereikt en we hopen vooral 
dat we een positieve mentaliteit in onze club kunnen handhaven. De combinaties mogen 
nooit "een nummer" worden bij ons. Ik wil de mensen kennen achter de hond. Waarom is 
de hond zoals hij is? Ondertussen ben ik zelf bezig met mijn derde behendigheidshond Risk 
een Vizsla. Ook Ineke is aan haar derde hond begonnen, Flairick een Toller.  
We willen namelijk ook een beetje de andere hondenrassen in de behendigheid blijven 
promoten. We nemen de behendigheid heel serieus en als we aan de start staan willen we 
een goede prestatie neerzetten. Bovenaan staan echter respect voor je hond en plezier in het 
"spelletje". Sportiviteit en teamgeest. Dat is wat wij hopen dat Dogwood Agility uitstraalt 
en mag blijven uitstralen.  
 
Dogwood Agility is opgericht in november 1996. De vereniging streeft er vooral naar om 
gezelligheid en het leveren van goede prestaties in een evenwichtige balans te houden. Ple-
zier voor baas en hond tijdens de trainingen en de wedstrijden is heel belangrijk. De trai-
ningen worden verzorgd door merendeels gediplomeerde instructeurs waarvan de meeste 
ruimschoots tien jaar ervaring hebben in het lesgeven van agility. Doordat alle instructeurs 
ook actief de behendigheidssport beoefenen zijn de trainingsmethodieken altijd up-to-date. 
Vestigingsplaats Drunen, Noord-Brabant.  
Meer informatie via de website: http://www.dogwoodagility.nl 
Tekst: Miranda de Jager  

Charles de Fijter met Mike, 
Miranda de Jager met Risk,  

Wilma Klarenbeek  
Janny de Ruyter met Misty, 
Ineke Heijmans met Flairick 
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Daniëlle Boshouwers 
met Spot 

Joy Oostrom 
met Gael 

Cindy v.d. Hout
en Shera 

Ineke Westelaken 

Wilma Klarenbeek 
met Champ 
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READY-2-RUN 
 

Ready 2 Run is een Hondenschool gespecialiseerd in het geven van agility-
trainingen en wordt geleid door Cathy McDonald en Caroline Bolwijn. Cathy 
is veertien jaar actief in de agilitysport, zij is in het bezit van vier Border Col-
lies en heeft ruime ervaring in lesgeven. In 1997 heeft zij een instructeurscur-
sus met goed gevolg afgelegd bij “The Agility Club” in Engeland. Vanaf 1995 
geeft zij les aan beginnende- en wedstrijdcombinaties. Zij heeft verschillende 
malen met haar honden deelgenomen aan internationale wedstrijden en is uit-
gezonden namens Nederland naar o.a. Europese Kampioenschappen in Italie 
en Engeland en als reserve naar het Wereld Kampioenschap in Dortmund. 
Buiten Agility is Cathy met haar honden actief in de Obedience-sport. 
 
Caroline is dertien jaar actief in de agilitysport, zij is in het bezit van een 
Schapendoes, een Nizinny en een kruising. Vanaf 1993 geeft zij les aan be-
ginnende- en gevorderden combinaties. In 2002 heeft zij de instructeurscursus 

voor gevorderden van Cynophilia met goed gevolg afgerond. Ook zij heeft veel ervaring op 
het internationale agility-wedstrijdcircuit. In 2000 heeft zij deelgenomen aan de cursus Ge-
dragstherapie bij probleemgedrag van honden en heeft ze zich toegelegd op Bach bloesem 
therapie. Buiten agility is zij actief in de Obediënce-sport. 
 
Ready 2 Run heeft twee trainingslo-
caties tot haar beschikking. Geduren-
de het voorjaar, zomer en najaar 
wordt er getraind op het trainingsveld 
bij Multidog aan de Oudlandsedijk in 
Dinteloord. Tijdens de winter wordt 
er getraind in een binnenmanege. Er 
worden drie cursussen per jaar geor-
ganiseerd, startend in april, septem-
ber en januari. De cursus bestaat uit 
twaalf lessen. In de periode tussen de 
cursussen is het voor wedstrijdcom-
binaties mogelijk om door te trainen.  
 

KC HOEKSCHE WAARD 
 
Zoals iedere zichzelf respecterende kynologenclub begon Kynologen Club Hoeksche 
Waard ook haar publiek de mogelijkheid te bieden behendigheidlessen te volgen. In de 
tachtiger jaren heeft vooral Arie Lageweg zich ingezet voor de behendigheidstraining bin-
nen de club. Arie was tevens keurmeester behendigheid, gekwalificeerd door Cynophilia en 
als zodanig actief in heel Nederland en daarbuiten. Enkele handige clubleden zorgden voor 
het nodige materiaal. Onder de bezielende leiding van Arie hebben de cursisten in die tijd 
veel plezier ondervonden aan deze trainingen, het enthousiasme was zelfs zo groot dat er 
een landelijke wedstrijd werd georganiseerd op de voormalige ijsbaan aan de Binnenmaas. 
Voor die tijd was een wedstrijd met meerdere ringen een bijzonderheid en met de hulp van 
vele leden werd het een memorabele dag. 
 
Naarmate Arie zich meer ging toeleggen op het keuren en andere activiteiten binnen de 
club werden de trainingen verder verzorgd en naar een steeds hoger niveau gebracht door 
diverse andere leden. De sponsoring van een volledig nieuwe baan vergrootte dit enthousi-
asme alleen maar. Hierbij is niet te vergeten de inzet van Jan en Ankie van de Linde, die 
veel energie gestoken hebben in de opbouw van de trainingen en de organisatie van de lan-
delijke selectiewedstrijden. Een tijd heeft de KCHW de afsluiter van het seizoen tot de hare 
mogen rekenen. De SNERT-wedstrijd is waarschijnlijk bij velen van de wedstrijd lopers 
nog wel bekend als een koude, over het algemeen natte maar oh zo gezellige wedstrijd.  
Ook heeft de KCHW, zoals ze dat nog steeds doet, gepleit voor een goede opleiding van 
haar instructeurs. Buiten een interne opleiding hebben vele trainers diverse opleidingen ge-
volgd, o.a. bij Cynophilia. Tot op de dag van vandaag zijn nog veel mensen nauw betrok-
ken bij de behendigheid binnen de KCHW en worden er nog jaarlijks wedstrijden georgani-
seerd. Dankzij deze mensen wordt de behendigheid sport in Nederland ondersteund en ver-
der opgebouwd.  

Cathy McDonald 
met Gayle 

Caroline Bolwijn 
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AGILITY-TRAINING-ALMERE 
 
 Omdat er in het centrum van het land een 
grote behoefte was aan een agilityclub, heb-
ben Cor Groen in ’t Woud, Jenny Groen in ’t 
Woud en Rob Ravensteijn op 01-01-1999 
Agility-Training-Almere (ATA) opgericht. 
Als instructeurs waren uitgenodigd Nicole 
Veerman, Bob Veerman, Peter Assendorp, 
Rob Peen en Ron Baltus. Ook Cor Groen in `t 
Woud zelf geeft les.  
 

Vanaf de eerste dag tot heden draait deze stichting 
ontzettend goed. De cursisten moeten op wachtlijsten 
gezet worden. Daarom zijn er in de loop der tijd een 
paar instructeurs bijgekomen. Michel Groen in ’t 
Woud en Ina Mittemeijer zijn het team komen ver-
sterken.  
 
De trainingsavonden zijn op dinsdag en donderdag. 
Dat ATA goed draait is wel te zien aan de resultaten 
die geboekt worden door de cursisten. Cursisten die 
bij ons kwamen en zoiets over zich hadden van vindt 
mijn hond het wel leuk, lopen nu in de C-klasse.  
 
Ook resultaten op Nederlandse Kampioenschappen 
(Cor Groen in ’t Woud met Kelly derde 2002 en Bob 

Veerman met Djerba tweede 2002) en Wereldkampioenschappen, IMCA, AWC (Rob Peen 
met Twister Cor Groen in ’t Woud met Kelly, Peter Assendorp met Chain), WK Belgische 
Herders Michel Groen in ’t Woud met Quinta, Peter Assendorp met Chain zijn door ATA 
mensen neergezet.  
 

 
 
 Ook aan gezelligheid ontbreekt het 
niet binnen ATA. Elk jaar organiseren 
Cor en Jenny teamwedstrijden en 
clubdagen voor de cursisten die altijd 
afgesloten worden door een BBQ. En 
dan hebben we ook nog de jaarlijkse 
uitjes, dan gaan we met de hele club 
bowlen of wokken of gaan we naar 
het casino. Al met al een gezellige en 
leuke groep waar mooie resultaten 
behaald worden.  

Cor Groen in ’t Woud  
met Hector 

Rob Peen 
en Samara 

Nu het vlees nog 
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O&O 
VERENIGING VOOR INSTRUCTEURS 

IN HONDEN OPVOEDING EN OPLEIDING 
 

DE TOEKOMST VAN DE BEHENDIGHEID;  
EEN VISIE VAN LOES VAN DE BOGAARD (VOORZITTER) 

 
Loes,  in 1978 is  de behendigheid  door Peter  Meanwell  op  de Crufts  ge-
introduceerd.  Zeven jaar  later  was het  eerste  Nederlandse  kampioen-
schap behendigheid  bi j  KC Gooi-  en Eemland. Hoe beschri j f  je  de be-
hendigheidsgeschiedenis  tot  nu toe?  Als eerste wil ik hierover zeggen dat de be-

hendigheid in die tijd een ongelofelijke vlucht genomen heeft 
in Nederland. De hele ontwikkeling tot nu toe is sneller gegaan 
dan ik ooit gedacht had. Meestal meet ik zoiets af aan mijn ei-
gen gevoelens over zo'n sport. De eerste keer dat ik behendig-
heid zag was ik meteen razend enthousiast en wilde er meteen 
achter komen of mijn honden dit ook zouden kunnen. Ik denk 
dat veel mensen op zo'n manier bij de behendigheid betrokken 
zijn geraakt. In Nederland heb ik na die introductie eerst wat 
geëxperimenteerd bij KC Gooi- en Eemland om de eerste erva-
ring met de sport op te doen. In 1982 is er een brief gestuurd 
naar het Engelse hondensporttijdschrift, "The dog training 
weekly" met de vraag of ze de reglementen konden opsturen en 
of er iemand was die in Nederland training wilde komen ge-
ven. Roger Farr is toen degene geweest die voor het eerst in 
Nederland kwam om een avondtraining te geven. Met Pasen in 
1983 is er toen een groots tournee door Nederland georgani-
seerd door O&O om de behendigheid te promoten.  
Hiervoor waren vier Engelsen overgekomen, die met het be-
stuur van O&O bij vijf KC's zijn langs geweest om een dag 
training te geven. 
 
Vroeger was de behendigheid een stukje lol naast de gehoor-
zaamheidstraining, terwijl het nu een uitgebreid wedstrijdge-

beuren is. Dit heeft zowel voor- als nadelen, waarbij voor mij het grootste nadeel is dat 
mensen zo fanatiek worden dat ze ook al is het ten koste van hun hond of anderen toch wil-
len winnen. 
 
Als  ik  het  goed begri jp  z i jn de  mensen van O&O dus als  ouders  van de 
behendigheid  in Nederland te  z ien.  Hoe wil  O&O in de  toekomst  die  ou-
dertaak gaan vervullen?  O&O heeft de behendigheid opgestart en zal haar kind goed 
blijven verzorgen. De organisatie van de verschillende cursussen zal natuurlijk doorgaan, 

evenals de keurmeestersvergaderingen. Deze vergade-
ringen hebben tot doel om de band tussen de deelne-
mers, regelstellers en de keurmeesters te behouden.  
 
Het aantal  deelnemers aan behendigheids-
wedstri jden s t i jgt  nog steeds  enorm. Hoe zie  
je  de  ontwikkeling van de  behendigheid ,  al s  
wedstri jdsport  in de toekomst?  Om het grote 
aantal deelnemers aan te kunnen zullen er meer meer-
daagse wedstrijden georganiseerd gaan worden. Dit 
geeft echter naast het grote voordeel van twee keer zo-
veel mensen kunnen plaatsen ook een aantal nadelen. 
Door de splitsing in een A-dag en een B- en C-dag krij-
gen de deelnemers uit de A-klasse veel minder trucjes 
aangegeven door de ervaren wedstrijd lopers uit de B- 
en C-klasse. Verder missen ze ook de stimulans die uit 
kan gaan van het zien lopen van goede combinaties. 
Een andere optie is om meer regionale wedstrijden te 
organiseren, waarbij deelname is gebonden aan je 
woonplek. Hierdoor is het ook mogelijk om regio-
kampioenschappen te organiseren.  

Serge Meeuws 
en Floppie 

Vincent te Mabel 
met Nikki 
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Grootse plannen dus,  welke  rol len worden er in 
deze plannen door de Raad van Beheer ,  O&O 
en sponsors gespeeld?  De Raad van Beheer zal zich 
vooral moeten bezighouden met de erkenning van honden-
sport als sport. Hierdoor krijgen de verenigingen en organi-
saties veel meer ruimte voor faciliteiten. O&O is hier ook al 
mee bezig en zal hiermee verder willen gaan onder toeziend 
oog van de Raad van Beheer. De sponsors in de behendig-
heid zijn we geweldig dankbaar voor alles wat ze doen om 
de behendigheid te laten groeien. De rol van sponsors zal in 
de toekomst nog veel belangrijker kunnen worden op het 
punt van organisatie. Op dit moment bieden de sponsors 
zich aan met de vraag of ze mogen helpen. Daar ben ik erg 
blij mee en ik hoop dat dat zo blijft, want als sponsors met 
eisen gaan komen naar de organisatie van wedstrijden toe 
kan dit de sport nadelig beïnvloeden.  

 
In 1994 komt het  Europees kampioenschap behendigheid  naar Neder-
land.  Welke rol  z ie je  voor O&O in de organisat ie  van di t  evenement?  
Dit EK zal een gigantisch evenement zijn en dus ook een grote organisatie nodig hebben. 
O&O zal hier zeker wel een rol in spelen, in ieder geval via de commissie behendigheid 
O&O/Cynophilia. Verder zullen er ondercommissies benoemd moeten worden die een deel 
van de organisatie op zich nemen.  

 
Loes ,  je  z i t  hier  nu voor een interview voor het  nul-
nummer van 'het  Contactvlak' .  Wat  vind je  van de  ont-
wikkel ing van zo'n t i jdschri ft  en wat  moet  en wat  kan 
volgens jou de funct ie  van di t  t i jdschri f t  z i jn?  Ik vind de 
ontwikkeling van zo'n tijdschrift een heel goed initiatief. Ik denk ook 
dat er veel behoefte is aan zo'n blad, omdat de bestaande bladen niet 
voldoende aandacht aan de behendigheid besteden. In een tijdschrift 
kun je heel duidelijk de mentaliteit aangeven hoe je de behendigheid 
graag zou zien, waardoor het erg stimulerend kan werken. Dit blad kan 
dan een hoop informatie geven aan deelnemers, keurmeesters en wed-
strijdsecretariaten. Waar echter voor opgepast moet worden is dat het 
blad zijn doel niet misloopt door negatieve berichtgeving. Door de vin-
ger op zere plekken te leggen wordt zo'n blad al snel een zwartboek, 
wat niemand graag leest. Met positieve berichtgeving en uitleg hoe din-
gen beter kunnen bereik je veel meer.  
 
Posit ieve  berichtgeving is  iet s  wat  we zeker van plan 
zi jn.  Is  er  verder  nog iets  wat  je  aan di t  interview wil t  
toevoegen?  Binnen de hondensport is de behendigheid de beste 
smaakmaker. Door de grote aantrekkingskracht op het publiek van deze 
sport kan je de behendigheid als visitekaartje van de kynologie be-
schouwen. Doordat de toeschouwers de honden met zoveel plezier zien 

werken zullen ze eerder een positief beeld van honden en hondeneigenaren krijgen. Deze 
mensen zullen ook eerder 
met een eigen hond naar een 
KC gaan om met hun hond 
ook behendigheid te leren. 
Hierdoor wordt er bij meer 
honden aan de basale ge-
hoorzaamheid en het contact 
eigenaar-hond gewerkt.  
 
Loes, hiermee sluiten we dit 
interview af. Bedankt voor 
je tijd en tot ziens op de 
wedstrijden.  
 
Bron: “Het Contactvlak” 
Tekst: Bob Veerman en 
Aukje Swarte  

Norma Harmsen 
met Tosca 

Erik Thijssen 
en Naomi 

Arie Snaphaan 
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Loes Moerkerken 
met Dushi 

Lisette Plasmans-IJsebaert 
toen niet blij met haar gebroken voet, 
nu wel omdat dit boek eindelijk af is  

DVS een deel van de trainingsgroep. Staand van L naar R: Annika Solleveld met Kaley, Jeffry Kouwenberg met Dino,  
Sandra van ’t Klooster, Inge de Rover met Kobus, Gerrit Bergwerf met Chyra, Els van Vliet met Roots,  

Hans v.d. Schee met Joey, Cecilia van Meteren met Sam, Laura van Ham met Dana.  
Onder de trainers en wedstrijdlopers: Piet v.d. Voort met Bowie en Diva, Gerard Desaunois met Jess en Trudy Veen met Bowie en Lady 

Martin Scherps 
met Wodan 

Loes en Leo Mouchard 
als trouwe supporters 
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AGILITY IS EN BLIJFT LEUK  
VOOR MENS EN DIER 

IKE VAN DER SLUIJS 
 

Vroeger hadden wij thuis altijd 
honden maar mijn eerste hond 
Gijs kwam pas in huis toen on-
ze zoon op kamers ging wonen. 
Mijn dochter stelde voor om 
met Gijs behendigheid te gaan 
doen. Mijn reactie was ‘dat is 
niets voor mij’, rennen met je 
hond rond allerlei hindernissen. 
Toen Gijs echter één jaar was 
begonnen we bij de KC Hoek-
sche Waard eerst met gehoor-
zaamheidstrainingen en later 
met behendigheid. Gijs vond 
het allemaal prachtig, hij was 

erg enthousiast, supersnel en sprong alle kanten op en miste daardoor nogal eens de raak-
vlakken. Wel won Gijs prijzen op de Jumping, maar het Vast-parcours was een ramp. De 
handler, ik dus, was totaal onervaren en het duurde daardoor dan ook enige tijd voordat 
Gijs zijn drie U’tjes bij elkaar had. 
 
Door het enthousiasme van Gijs werd ik besmet met het agilityvirus en liep alle wedstrijden 
in de B1- en de B2-klasse. Vervolgens twee jaar in de C-klasse gelopen en dus ook twee 
keer meegedaan aan het NK. Wat een geweldige ervaring was dat en wie had dat ooit ge-
dacht? Dit jaar is Gijs, op elfjarige leeftijd, overgestapt naar de Veteranenklasse en ik hoop 
dat hij daar nog lang kan meedoen. Voor mij, ons gezin en inmiddels de kleinkinderen is 
Gijs een geweldige hond. Een tweede hond werd aangeschaft, Miep geheten. Al heel snel 
had zij haar drie U’tjes bij elkaar maar ze blijft steken in de B1-klasse. Wat voor mensen 
geldt, geldt ook voor honden, niet iedereen is hetzelfde.  
 

KC ZAANSTREEK-IJMOND 
BEHENDIGHEID EEN SPEL. .  AGILITY EEN TOPSPORT. .   

 
Binnen de 25 jaar dat behendigheid in Nederland furore gemaakt heeft en van een behendig 
spel tussen baas en hond uitgegroeid is tot een professionele sport waarin wereldwijd ge-
wedijverd wordt om de beste prestaties, stond en staat de KC Zaanstreek-IJmond achter 
haar motivatie dat er ruimte moet zijn voor het hele uitgebreide aanbod aan trainingen door 
deskundig opgeleide instructeurs. 
 
- Niet zelden is daardoor een baas die met een puppy naar de training kwam geëindigd als 
begenadigd wedstrijdsporter… 
- Niet zelden zijn honden met gedragsproblemen geëindigd als uitmuntende wedstrijdhon-
den of zijn hun bazen gemotiveerd geraakt en staan nu zelf als instructeur op de Zaanse 
kleibodem … 
- Niet zelden zijn fokkers die naar ringtrainingen kwamen met hun showhonden gaan inzien 
dat een goedgebouwde showhond ook goed kan presteren als hij ‘aan het werk’ gezet 
wordt… 
- Niet zelden zijn fanatieke voetballers, duivenmelkers of andere sporters overgestapt naar 
de wereld van de behendige bazen… 

 
Nog steeds is er bij deze KC plaats voor ie-
dere hondenbezitter in de wetenschap dat 
het instructieteam iedere cursist laat voelen : 
‘Een hondenleven’ moet er eentje zijn in 
HOOFDLETTERS.  

Ike met Gijs 
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FORMAKIN BOOMER (BOOMER) 
ARIE WITTE 

 
De Australian Cattledog Boomer werd op 20 november 1981 in Dorset (Engeland) geboren. 
Hij was gefokt door John & Mary Holmes. John Holmes was een beroemde trainer van 
honden voor film en televisie en schrijver van vele boeken over de opvoeding/ training van 
honden. In de loop van 1983 werden Anneke en ik door het Nederlandse keurmeestersecht-
paar van Ommen-Kloeke (degenen die als eerste de Australian Cattledog naar Nederland 
importeerden) benaderd met het verzoek of wij interesse hadden in een Australian Cattle 
Dog. Ik kende deze mensen uit het verleden omdat zij ook Welsh Gorgi’s hadden. Zij volg-
den toentertijd mijn activiteiten met mijn Welsh Gorgi Mabel, waarmee ik in 1977 Neder-
lands kampioen gehoorzaamheid was geworden, nauwlettend. Hun verzoek en voorwaarde 
waarop ik Boomer zou kunnen krijgen was dat ik door het ‘werken’ met deze hond het ras 
in Nederland bekend zou proberen te maken. De gedachte hierbij was dat ik G&G zou gaan 
doen, net als met Mabel. Boomer was inmiddels getraind door John Holmes en succes zou 
eigenlijk verzekerd zijn. Anneke en ik vonden dit wel een heel bijzondere uitdaging en be-
sloten op het aanbod in te gaan en hebben Boomer op anderhalf jarige leeftijd naar Neder-
land gehaald. We wilden eigenlijk, als we ooit een hond zouden nemen, een puppy en een 
teefje. In plaats daarvan werd het dus een volwassen reu en onze liefste hond ooit. 
Hetgeen wat in eerste instantie als groot voordeel gezien werd, de training van John Hol-
mes, bleek achteraf alleen maar een nadeel. Inderdaad, Boomer werkte perfect, dat moet ik 
John Holmes nageven. Hij was volledig afstandbestuurbaar en ook met G&G perfect, al-
leen?! Wij denken dat John Holmes Boomer de zaken niet al te zachtzinnig had bijgebracht. 
Boomer deed alles wat hij in Engeland geleerd had met zijn staart tussen z’n poten en oren 
in z’n nek. Behalve de dingen die ik hem geleerd had, die deed hij vrolijk. Maar zo wilde ik 
geen wedstrijden doen, ik vond dit geen gezicht. 
 

 
 
Al snel kwam er een nieuwe mogelijkheid voor ons om de hoek kijken. Ik werd door mw. 
Ten Cate van de KC Amsterdam benaderd of ik zin had om met Boomer aan behendigheid 
mee te gaan doen. Dit was iets nieuws dat Loes van den Boogaard in Engeland had gezien 
en dit zou in Nederland ook gedaan gaan worden. Eigenlijk zonder voorafgaande training 
werden wij bij een onderlinge wedstrijd in het diepe gegooid. Boomer deed toch alles wat 
je hem vroeg dus het eindresultaat was niet eens slecht. In elk geval iets dat Boomer leuk 
vond en waar wij mee doorgegaan zijn. Boomer heeft een belangrijk deel van de ontwikke-
ling van de behendigheid in Nederland meegemaakt. Wij hebben niet alleen aan veel wed-
strijden meegedaan maar ook aan talloze demonstraties met het Chappi (en later PAL)-
demonstratieteam in binnen- en buitenland meegedaan. In 1988 is Boomer Nederlands 
Kampioen Behendigheid geworden. Verder is Boomer herhaaldelijk op televisie te zien 
geweest en ook in 1988 door Veronica uitgekozen als ‘hond van het jaar’. 
Verder was Boomer de vader van Anja Smit’s Digger, die later ook Nederlands Kampioen 
Behendigheid is geworden. Al met al heb ik met Boomer behoorlijk lang en wat het belang-
rijkste is, blessure-vrij behendigheid kunnen doen. Wij hebben Boomer uiteindelijk op vijf-
tienjarige leeftijd in moeten laten slapen. Hij wilde toen nog van alles doen, maar kon het 
lichamelijk niet meer. Of wij de doelstelling gehaald hebben (het bekend maken van het 
ras) kun je zelf invullen. Fijne herinneringen hebben wij zeker aan Boomer, hij was als huis 
en sporthond fantastisch. Op zolder staan ook nog twee verhuisdozen vol bekers. Zou ik het 
nog een keer zo willen doen? Echt niet. Doe mij maar een eigen opgevoede pup.  

Boomer 
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Wat is er nou leuker in je vrije tijd dan Behendigheid met je hond? Met ogenschijnlijk ge-
mak neemt de hond de hindernissen terwijl de baas zijn best doet om de snelheid van de 
hond bij te houden. Het ziet er uit als één groot feest.  
 
Om dit resultaat te bereiken, moeten hond en baas wel eerst alle toestellen met bijbehorende 
commando's beheersen. Bij de KC Noord-West Veluwe doen wij al twintig jaar onze uiter-
ste best om daar ook een feest van te maken. Bij het aanleren van de toestellen wordt ervoor 
gezorgd dat de hond het eigenlijk alleen maar goed kan doen. Dat is een kenmerk van de 
positieve trainingsmethode. Na de cursus Beginners Behendigheid volgen de cursussen Ge-
vorderden, Club, Recreanten en de Wedstrijdgroep.  
 

HOE ROB PEEN AAN ZIJN LEASE 
HOND WISKHY KWAM 

PAULINE BOUMANS 
 
Wiskhy is begonnen in 1996 met behendigheid. Na één seizoen vond de baas (Joop Bou-
mans) het nog steeds niet leuk, maar de hond eigenlijk wel. De baas was blij dat het vol-
gende seizoen niet getraind kon worden, omdat er te veel cursisten waren. In mei 1997 zijn 
we naar een Border Collie-dag geweest en daar liet Wiskhy zien dat ze behendigheid eigen-
lijk wel heel leuk vond. Dus tweede helft van 1997 toch maar weer inschrijven voor de be-
hendigheidstraining bij KC Pampus. Toen kwam de vraag via de instructeur of wij wed-
strijden wilden gaan lopen met Wiskhy? Nee dus, want Joop heeft andere dingen te doen op 
de zaterdagen. Of we er over wilde nadenken om iemand anders met Wiskhy de wedstrij-
den te laten lopen, want er was iemand op de vereniging die graag wedstrijden wilde lopen, 
alleen zijn hond wilde niet. Phoe, dat is moeilijk, wat doe je. Laat je je hond zomaar achter 
bij een vreemde, zodat de hond heel veel plezier heeft, of hou je het gewoon bij alleen trai-
nen en stel je de hond en een handler teleur. De volgende les toch maar gevraagd wie of de 
handler was, met wie wij onze hond zouden leasen. Het bleek Rob Peen te zijn, we kenden 
hem pas een paar weken, maar hebben met hem afgesproken dat we het eerst een paar wed-
strijden zouden aankijken. Als we op vakantie gaan, dan is wiskhy niet beschikbaar voor de 
wedstrijden. Onze afspraken waren dat ook al zijn wij bij de wedstrijd het is die dag Rob 
zijn hond, hij zorgde voor haar. Indien er iets gewonnen werd kreeg Wiskhy het voer en 
Rob de bekers. 
 

Hoe ging het in de praktijk 
Wiskhy heeft in 1998 vier wedstrijden in de A gelopen en had 
na drie wedstrijden al, al haar  
“U”tjes. In Rotterdam op 5-7-1998 liep ze haar vierde A-
wedstrijd en behaalde daar op zowel de Jumping als het Vast-
parcours een eerste prijs. In 1999 is Wiskhy met Rob Neder-
lands Kampioen geworden, alleen omdat ze geen stamboom 
heeft mag ze zo niet genoemd worden. Het vervolg was dat als 
wij op vakantie gingen wij Wiskhy van de wedstrijd ophaalde 
en twee weken later weer terugbrachten op de volgende wed-
strijd, want ze ging zo lekker in de competitie. Of als we een 
lang weekend weg wilde, dan brachten we Wiskhy naar Rob 
om daar maar een paar dagen extra te blijven. In 2001 selec-
teerde ze zich voor de IMCA in Tsjechië, dit hield dus in dat 
wij onze vakantie gingen aanpassen, zodat we Rob en Wiskhy 
konden zien in Tsjechië en daarna op de terugweg met z’n drie-
en nog wat van de vakantie konden genieten. 
 
In 2002 heeft Rob met Wiskhy en zijn eigen hond Twister in de 

C-klasse gelopen. Helaas heeft zij in dat jaar een rugblessure opgelopen en is daaraan eind 
2002 geopereerd en heeft in 2003 stilgelegen. In 2004 zijn we rustig aan in de Veteranen-
klasse begonnen, want behendigheid is en blijft haar lust en leven. Wel had ze elke wed-
strijd een andere handler, want als Rob niet kon dan nam of Pauline of Joop het over.  

Rob met Wiskhy 
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HDG ZOETE LIEVE 
 

 
 
Zowel Werkhondengroep Zoete Lieve als Hondendressuurgroep Zoete Lieve heeft als doel 
de baas en zijn hond dichter bij elkaar te brengen, of zoals in “vakterm” wordt gebruikt te 
bouwen aan een betere baas/hondverhouding.  
 
Wij zijn een erkende vereniging in ‘s-Hertogenbosch waar enthousiast les gegeven wordt in 
IPO, GG, Gehoorzame Hond en Agility.  
 
Het terrein is gelegen aan de Oosterplasweg 25 te ‘s-Hertogenbosch. 
Kom eens een kijkje nemen op onze website www.zoetelieve-denbosch.nl  
 

DVS 
DE VRIJE SPRONG 

 
Hondensport-vereniging De Vrije Sprong is opgericht in 1983. Sinds de oprichting doen we 
aan behendigheid. Vanaf het begin zijn onze leden deelnemers geweest op demonstraties en 
wedstrijden, die we zelf op verschillende locaties in het Westland hebben georganiseerd.  
 
Naast de behendigheid zijn er nog meer mogelijkheden. Voor onze beginnende leden zijn er 
de puppycursussen en de cursus gehoorzame hond. Hierna kun je verder gaan in gehoor-
zaamheid of beginnen met behendigheid.  
 
Naast deze activiteiten organiseren we regelmatig een U.V.-test en VZH. Speuren wordt 
ook een aantrekkelijker onderdeel. In december houden we vuurwerktrainingen. We zijn 
ook een aaihondenproject begonnen. Wekelijks gaat een aantal leden met hun hond op be-
zoek bij verschillende verpleeghuizen.  
 
Kortom De Vrije Sprong is een actieve en veelzijdige vereniging waar voor iedere honden-
liefhebber en hond iets te doen is!  
 

 

Van L naar R 
Ans v.d. Heijden en Lucky 

Lous van Wijngaarden en Tess 
Nancy Hoksbergen met Nino 

Twan v.d. Heuvel 
Jan Huisman en Mikkie 

Joyce Westelaken met Shep 
Ineke Westelaken en Meg en 

Toke Gossens met Joey 

DVS 
Jaap de Ruiter met Bodhi 

Trudy Veen met Bowie en Piet 
van der Voort met Bowie 



 371

DES TE DICHTER BIJ DORDT, 
HOE BETER HET WORDT, 

EN IETS MET EEN ONTBIJTJE 
ANNEMIEKE BOLDERMAN 

 
Nee, zo is de uitspraak hier in deze omgeving niet; het is “des ter rotter het wordt”. Dor-
drecht is de oudste stad van Holland en was in de middeleeuwen druk doende met o.a. de 
leerhandel. De huiden werden in de rivier gegooid en het nog aanwezige vlees rotte in het 
water eraf, wat van verre te ruiken was. Maar ik houd het op “des te beter het wordt”, of 
met de woorden van een keurmeester te spreken: “het ontbijtje van Dordt”. 
 
Hoe is dat gekomen? In 1994 zat ondergetekende in een ambitieus bestuur van een KC die 
in 1995 een groots jaar wilde vieren omdat we 75 jaar bestonden. Naast de groei naar een 
ledental van 1000 en de nodige kynologische activiteiten zoals een CACIB wilden wij veel 
aandacht besteden aan hondensport dus behendigheid en liefst een B2/C-selectiewedstrijd. 
 

Om in aanmerking te komen voor een selectiewedstrijd moesten wij in het 
jaar 1994 een “gewone” open wedstrijd organiseren om dan vervolgens in 
aanmerking te kunnen komen voor de selectiewedstrijd in ons jubileum-
jaar 1995. Oké, gaan we doen, begonnen met een telefoontje naar meneer 
Lodder en na ontvangst van het dikke “hoe organiseer ik een wedstrijd “ 
boek, werd mij duidelijk help!, het is niet zo eenvoudig als het lijkt. Na 
wat telefoontjes werd mij een nummer gegeven van een zekere Benny 
Willemse toen nog woonachtig in Capelle aan de IJssel, een bekende 
naam en met veel ontzag toch gebeld en om hulp gevraagd. En zo is het 
gekomen. Benny is altijd onze vraagbaak gebleven en de stuwende kracht 
achter al onze wedstrijden met het motto de wedstrijd staat altijd in dienst 
van de deelnemers en niet andersom. In de loop van de daarop volgende 
jaren was er een vaste ploeg medewerkers waarvan ik Ron Verstraten 

moet noemen, steun en toeverlaat. Deze ploeg o.l.v. Ron mocht dan ook op de Wereld 
Winner vier dagen lang alle behendigheidswedstrijden verzorgen tot tevredenheid van de 
organisatie en keurmeesters. 
 
Hoogtepunt in de “wedstrijdhistorie”was ongetwijfeld het Nederlands Kampioenschap in 
1997, 28 september, prachtig weer en spannend kampioenschap. De dag was een groot suc-
ces. De winnaars waren onze eigen Hilda Schriek met Blues en Anne-Mieke Wijshake met 
Layla. In de bespreking van dit NK stond in “Het Contactvlak”: dit Nederlands Kampioen-
schap was één van de betere en kon zich meten met KC Zoetermeer 1995 en Koewacht 
1993. De parcoursen, de organisatie, het keuren en de extra attenties voor de deelnemers 
maakte die kampioenschap tot een speciale die lang in ieders herinnering zal blijven leven”. 
Een groter compliment was toen niet mogelijk om in één zin genoemd te worden met Koe-
wacht. Over het Wereldkampioenschap van Hilda zal ongetwijfeld in dit boek meer staan 
dus ik zal daar niet over uitweiden, wel kan ik verklappen dat alle gele WK-bordjes, die 
Morges Zwitserland door het dorp de weg wezen naar de hal, bij leden van onze KC thuis 
een plekje hebben gevonden, en dat ik heel zuinig ben op mijn exemplaar.  
 

O ja, dat ontbijtje. Omdat een wedstrijd valt 
of staat met de medewerkers wilde wij ie-
dereen altijd graag goed verzorgen dus voor 
alle medewerkers was er op de wedstrijddag 
altijd een uitgebreid ontbijt om 07.00 uur, en 
aansluitend om 08.00 uur voor de keurmees-
ters. Dat eitje hard of zacht werd altijd bij-
zonder op prijs gesteld. Vandaar het ontbijt-
je bij Dordt. Jammer genoeg worden er nu 
geen wedstrijden meer georganiseerd door 
KC Dordrecht, maar ik hoop dat bij het vol-
gende agilityboek, de KC weer de draad 
heeft opgepakt en dat de lijn van succesvolle 
wedstrijden een vervolg krijgt.  

Annemieke Boldeman (R) 
wéér aan het werk 
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 DIT AGILITYBOEK  

WORDT GESTEUND DOOR 
 

 Kynologenclub Zoys 
Heiligenbergerweg 203A 
Amersfoort 
033-489 37 96 
www.kczoys.nl 
 
ING: 65.29.96.760 
Postbank: 54.56.208 

 
 
 
 
 

Behendigheid   

   

 Clickertraining  

   

  Flyball 

   

Gedrag & Gehoorzaamheid   

   

 Gedragsbegeleiding  

   

  Gehoorzame Hond 

   

Kynologische Kennis   

   

 Puppycursus  

   

  Ringtraining 
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DE BOUVIER EN BEHENDIGHEID 
KARL EN ALIE DRAAIJER 

 
Op 6 september 1991 is onze Bouvier 
geboren en zeven weken later is hij bij 
ons in huis gekomen waar hij de naam 
Zorro heeft gekregen. We zijn toen de 
puppy-jonge honden A- en B- cursus 
gaan doen. En intussen, toen Zorro 
twaalf maanden was, behendigheid. 
Baas en hond Zorro waren gelijk ver-
slaafd aan deze tak van sport.  
 
Na bij onze KC diverse klassen te heb-
ben doorlopen, zijn baas en Zorro wed-
strijden gaan lopen en dat ging hard, te 
hard (geen controle). Maar uiteindelijk 
begon het toch goed te gaan. Wij be-
haalden onze drie “U”tjes in de A-
klasse. De eerste bij de KC Pampus op 
26-12-1995 in Heemskerk, dat was in 
een sporthal en haalden daar de vijfde 

plaats. De tweede bij KC Zoys op 10-2-1996 met een achtste plaats. Dit was een wedstrijd 
in een manege. En de derde bij KC Delft op 14-07-1996 met een twintigste plaats.  
 
En toen naar de B1. Dat was best spannend. De jumpings waren de parcoursen voor Zorro, 
daar deden wij het best wel goed. Nooit in de top van het klassement maar toch! Nijkerk 
KC Zoys 14-02-1998 B1 op een tweede plaats. Ik bedoel maar!  
Helaas is onze Zorro te vroeg overleden.  
Onze dierbare herinneringen blijven thuis op onze KC en op wedstrijden.  
 

GEA ELANDS 
 

Toen Islay nog een pup was, 
en netjes de gehoorzaamheids-
cursus volgde, wilde ik eigen-
lijk helemaal niet naar een 
hondenclub. Maar mijn vrien-
din Dorien heeft net zolang 
gepraat tot we er samen naar 
toegingen. Zo kwamen wij bij 
de Pijnhorst terecht waar we 
verder gingen met gehoor-
zaamheid. We bekeken de be-
hendigheid natuurlijk ook en 
vonden dat best leuk. Nou we 
zouden dat dan ook maar gaan 
doen.  
 
Goed voor hond en baas al dat 
rennen. Het was een leuke tijd. 
Veel plezier en denken “Dat 

leren ze nooit”. Totdat de eerste wedstrijd kwam. Ik geloof in Maastricht samen met een 
andere club; het was een onderlinge wedstrijd. Islay ging iedereen langs de kant begroeten. 
Springen ho maar; maar leuk vond ze dat wel. Deexl, de hond van Dorien, ging bij de paal-
tjes zitten wat natuurlijk een disk opleverde. Het publiek natuurlijk, familie en kennissen 
hebben wat afgelachen met onze honden.  
 
Ondertussen zitten Islay en ik in de Veteranenklasse. Ze loopt nog steeds erg goed. En zo-
lang als ze wil, lopen we door. Dorien is gestopt omdat er een baby kwam. Ik kan alleen 
nog vertellen dat behendigheid een ziekte is, die nooit overgaat ook al heb je wat oudere 
botten zoals wij tweeën.  

Karl Draaijer 
met Zorro 

Gea met haar ruim 75 
jaar in beweging 

met haar Islay 
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PECHJAAR OF GELUKSJAAR? 
WILLEM-ALEXANDER KELDERS 

 
NA EEN JAAR VAN TWIJFEL OF IK DOOR ZOU GAAN MET DE 

BEHENDIGHEID, HAD IK VOOR MEZELF BESLOTEN  
OM ER IN 2002 WEER FLINK TEGEN AAN TE GAAN EN SAMEN 

MET JACKY HET MAXIMALE TE PRESTEREN 
 
Vanaf januari hadden wij een goed contact tijdens de trainingen en het zag er allemaal veel 
belovend uit. Begin maart konden we niet naar de training omdat we druk bezig waren met 
de organisatie van een handlersweekend. Omdat Natasja toch nog graag even wilde trainen 
met Zoë (ons jongste hondje) zetten we bij ons in de buurt op een veldje een paar sprongen 
op. Jacky en ik hadden de hele week ook nog niet getraind dus wij liepen samen ook nog 
een paar rondjes mee. Tot het moment dat ik te laat was met het maken van een wissel. 
Jacky lande met haar linker achterpoot precies op de hak van mijn voet. Ze piepte niet, 
maar begon wel meteen mank te lopen. We zijn direct naar onze dierenarts in Boxmeer ge-
gaan en deze constateerde dat haar kruisband gescheurd was. De dierenarts vroeg ons of wij 
het er mee eens waren dat ze de operatie zelf zouden doen omdat ze wisten hoe belangrijk 
Jacky voor me is. Op 14 maart werd Jacky geopereerd aan haar poot. Op dat moment wis-
ten we nog niet hoe het er uit zou zien en of Jacky en ik nog ooit behendigheid konden 
doen. Toen we na de operatie Jacky ophaalden waren de beide dierenartsen die de operatie 
gepleegd hadden zeer positief. Op 25 maart mochten de hechtingen eruit. Dus wij weer naar 
de dierenarts. We vertelde de dierenarts dat we inmiddels bij de fysiotherapeut een afspraak 
hadden om Jacky zo goed mogelijk te laten revalideren. Hij was zeer positief over onze 
voornemens. Op 26 maart voor het eerst naar Victor Hoogma, Jacky’s fysiotherapeut. Sa-
men met hem zijn we begonnen met het revalideren van Jacky. Iedere week kregen we 
nieuwe opdrachten, en trainingen mee naar huis om ervoor te zorgen dat Jacky zo snel en 
zo goed mogelijk zou revalideren. Eerst begonnen we met massages geven en veel lopen. 
Toen lopen langs de fiets. Na 5 weken mocht Jacky al weer rechte lijnen springen. Lang-
zaam kwam er bij mij de hoop dat Jacky misschien wel eens fit zou kunnen zijn voor het 
Nederlands kampioenschap behendigheid. En de motivatie werd dus steeds groter om de 
trainingen zo goed mogelijk te blijven doen. Langzaam mochten we steeds meer doen en 
kon ik weer beginnen met de gewone trainingen. Ook bij TRUST waar ik train kreeg ik alle 
medewerking. De instructeurs pasten extra de training voor Jacky aan. De fysiotherapeut 
gaf iedere week aan wat mocht en wat niet mocht. Dit vertelde ik dan weer tegen mijn in-
structeur die dan vervolgens mijn andere oefeningen gaf die speciaal waren aangepast. 
Twee weken voor het NK mocht ik weer volledig meedoen met de groep en kon ik me op 
het NK gaan richten. Wat me meteen vanaf het begin opviel was dat de band tussen Jacky 
en mij nog veel sterker was geworden. Ik hoefde maar iets te zeggen of ze reageerde al. 
Haar snelheid was enorm en het contact was perfect.  
 
Op 23 juni gingen we dus naar het NK. Het was voor ons de eerste wedstrijd sinds de bles-
sure. We begonnen met het vast parcours. Jacky en ik moest als één van de laatste starten. 
Er waren maar weinig mensen foutloos door het parcours gekomen omdat er veel valkuilen 
in zaten. Toch ging ik met Jacky met veel vertrouwen naar de start. Ik finishte met de snel-
ste tijd met iets meer dan 2 seconden verschil op de nummer 2. (Ron van Straten met 
Blues). Toen moesten we de Jumping. Hier wordt gestart in omgekeerde volgorde van het 
klassement. Ik moest dus als laatste starten. Voor ons liep Ron met Blues een verschrikke-
lijk snelle tijd. Om te winnen moesten we dus toch voor een goede tijd gaan ondanks de 2 
seconden voorsprong. Alles ging gelukkig goed en we eindigden met een vierde tijd. Maar 
wij hadden maar 0,6 seconden verloren op Ron en Blues, die op dit parcours de snelste was. 
Dus toen waren Jacky en ik op onze eerste wedstrijd Nederlands Kampioen en plaatsten we 
ons tevens voor het WK in Dortmund. Na de eerste wedstrijd liep het als een trein. Jacky 
behaalde 2 maal de CACIAG op de winner. We werden 6e in de competitie ondanks dat we 
maar 4 van de 11 wedstrijden liepen. De maanden augustus, september en begin oktober 
waren hectisch. Eerst naar Emmendingen in Duitsland, toen weer naar een wedstrijd in Ne-
derland. Vervolgens naar Hongarije. Het wereldkampioenschap voor ras en rasloze honden. 
Hier werd Natasja wereldkampioen. Terug naar nederland waar we nog een wedstrijd had-
den. Vervolgens naar Italië om te trouwen, natuurlijk in het bijzijn van onze honden. Toen 
weer snel terug naar Nederland om de laatste wedstrijd van het seizoen te lopen. Hier be-
haalde Natasja het wedstrijd kampioenschap. Toen weer naar huis om snel onze spullen in 
te pakken voor het wereldkampioenschap in Dortmund waar Natasja met Djoura liep en ik 
met Jacky. 
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Het  WK 
Het wereldkampioenschap was geweldig om mee te maken. Natasja en Djoura liepen ge-
weldig voor het team, maar hadden jammer genoeg een foutje op het laatste individuele 
parcours. Jacky en ik liepen voor het team tegen één foutje op maar voor het individuele 
kampioenschap ging het geweldig. Wij werden na het eerste parcours 3e en hebben dit ge-
lukkig vast kunnen houden. Ik was zeer trots op Jacky en haar prestaties van de afgelopen 
periode, maar het lot sloeg nog geen week later weer toe.  
 
We hadden met de fysiotherapeut afgesproken wat rustiger aan te doen omdat de belasting 
van Jacky in de periode tot het WK zeer hoog was. Dus ik zou nog maar 1 keer per week 
met Jacky trainen en niet zo intensief als normaal. Het eerste deel van de eerste training na 
het WK verliep lekker dus zei ik tegen mijn instructeur dat ik vond dat ze voldoende ge-
daan had en dat we het 2e deel van de training niet meer mee deden. Ik liet Jacky uitlopen 
(cooling down) en zette haar vervolgens in de auto. Na de training kwamen we terug bij de 
auto waar Jacky, Ezra en Zoë in zaten. Ik zag dat de hoedenplank opgerold was en zei nog 
tegen Natasja dat Ezra zoals gewoonlijk weer achter in de auto had gezeten. 
’s Avonds toen we thuis kwamen hebben we de honden uitgelaten en is Natasja meteen 
naar bed gegaan. Toen ik een paar uur later boven kwam en Jacky naar me toe kwam lopen 
zag ik dat ze mank liep. Meteen wist ik dat niet Ezra maar Jacky dus door de hoedenplank 
heen was gezakt. De volgende dag hebben we Jacky meteen laten controleren. We dachten 
dat ze hierdoor haar buitenband opgerekt had en gingen dus weer iedere week 2 maal naar 
de fysiotherapeut.  
 
Toen Jacky in de laatste weken van december alleen maar slechter ging lopen in plaats van 
beter heeft de fysiotherapeut ons geadviseerd contact op te nemen met de dierenarts en ons 
door te laten sturen naar Emmeloord omdat hij het vermoeden had dat de meniscus kapot 
was. 
Tijdens de controle in Emmeloord bleek dat ook te zijn. Jacky is 2 januari opnieuw geope-
reerd. Niet alleen de meniscus maar ook de kunststof kruisband bleek stuk te zijn. Volgens 
de dierenarts (mevr. Krooshof) moet alles weer goed komen, maar voor mij telt alleen nog 
maar dat ze weer goed kan lopen. Of we nog ooit behendigheid zullen lopen op het hoogste 
niveau weten we niet, maar wat we behaald hebben neemt niemand ons meer af. 
 
Toch wil ik iedereen bedanken die ons gesteund heeft in goede en slechte tijden van het af-
gelopen jaar. Ik hoop dat jullie voor anderen die op dit moment iets vergelijkbaars hebben 
hetzelfde doen want ze kunnen het gebruiken.  
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ARIE VAN DAM 
 
Bij de introductie van de behendigheid in Nederland had deze tak van hondensport al direct 
mijn belangstelling. Na een demonstratie van de KC de Hofstad in de Hoeksche Waard was 
ik er echt in geïnteresseerd. Het is een sport die vooral de baas-hond relatie enorm ten goe-
de komt. Na eerst trainingen bij de KC de Hofstad en daarna weekendtrainingen bij de toen 
bekende Engelse instructeurs en handlers Roger Farr en Peter Lewis te hebben gevolgd, ben 
ik zelf les gaan geven en werd ik steeds enthousiaster. Toch wilde ik verder en ben toen een 
cursus gaan volgen bij O&O voor keurmeester, die ik met succes heb afgerond. Maar bij al-
le nieuwe dingen wil ik steeds iets verder en dacht aan een echte wedstrijd. Het lukte mij 
om het bestuur van de KC Hoeksche Waard zover te krijgen dat wij op 8 september 1984 
de eerste Nederlandse behendigheidswedstrijd konden organiseren, met 63 deelnemers 
waaronder vier Belgische, met als keurmeester Loes van den Boogaard. 
 
Ook ben ik zelf wedstrijden gaan lopen, hoewel ik geen echt wedstrijdmens ben, maar als 
keurmeester wilde weten hoe het voelde en wat het is om deelnemer op een wedstrijd te 
zijn. Na tien jaar keurmeester te zijn geweest, vond ik het tijd dat de jongeren het over 
moesten gaan nemen en heb in september 1995 afscheid genomen als keurmeester, wat ech-
ter niet inhield dat ik de behendigheid de rug toe keerde. Zo keur ik ieder jaar nog de vete-
ranenwedstrijd met veel plezier en vind het een eer om het te mogen doen. Ook geef ik nog 
steeds les waarbij mijn voorkeur uitgaat naar de beginners; het aanleren vind ik het mooiste 
onderdeel van lesgeven. 
 
In de toespraak bij mijn afscheid als keurmeester zei de heer Ben Willemse dat mijn par-
coursen niet altijd de gemakkelijkste waren; of dit zo bedoeld was weet ik niet maar ik heb 
dit opgevat als een compliment. Voor mij is behendigheid in de eerste plaats het behendige 
en de controle en dan pas de snelheid. Zagen we in het begin van de behendigheid veel va-
riaties van door leden zelf gemaakte toestellen waar veel honden vreemd tegenaan keken, 
nu zijn veel toestellen standaard zoals ook hoogte en afstand. Door wisselende hoogten, af-
standen en vreemde hindernissen kan men nog beter zien hoe behendig de hond is. Ik vind 
de behendigheid nog steeds een mooie sport waar hond en baas erg van kunnen genieten. Ik 
wens behendigheid Nederland in de toekomst veel goeds, geluk maar vooral veel plezier 
toe. Arie van Dam  
 

KC GOOI- EN EEMLAND 
 

Loes van den Bogaard, onze huidige voorzitter, heeft bij de wieg 
gestaan van de behendigheid en de KC Gooi- en Eemland heeft in 
1985 het eerste nationale kampioenschap Behendigheid mogen 
organiseren onder auspiciën van de Raad van Beheer. 
 
In haar bijdrage “De geboorte van een sport” beschrijft Loes van 
den Bogaard hoe de start van de Behendigheid in Nederland van de 
grond kwam. Mede door een Paastoernee van de vier meest 
vooraanstaande keurmeesters uit Engeland in 1982, raakten steeds 
meer mensen enthousiast. Niemand kon toen bevroeden welk een 

vlucht de Behendigheid zou nemen. 
Jaap de Haas (wedstrijdcoördinator huidige Behendigheidswedstrijden) 
 

HSV W.I.K. 
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Janneke Yntema met Wolf Sharif de hond van Maria Linders 

Patricia van Houten met Rossi 

Inge de Rover met Kobus 

Dick Franke met Djégo Gaelic van Ank Knuvers 

Mary Kerssen met Combo 

Jochem van Anneke Hollemans 
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K.N.K. CYNOPHILIA 
 

 
 
De vereniging, opgericht op 1 april 1890, stelt zich ten doel het dienen van algemene kyno-
logische belangen, het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en acceptatie van het 
houden van honden en het bevorderen van de liefhebberij in de sport met honden. De vere-
niging geeft cursussen op het gebied van opvoeding en opleiding van honden, regelt na-
mens de Raad van Beheer de wedstrijden en examens op het gebied van Gedrag en Gehoor-
zaamheid, Behendigheid en Flyball en biedt onderdak aan groeperingen die op deze gebie-
den activiteiten ontplooien.  
De verenging organiseert jaarlijks de Internationale Winnertentoonstelling en de Hond van 
het Jaar Show. De vereniging stelt prijzen in en kent prijzen toe voor bijzondere publicaties 
op kynologisch-wetenschappelijk en kynologisch-cultureel gebied. 
www.cynophilia.nl www.winnershow.nl e-mail adres; cyno@euronet.nl  
 

 
 

ORGANISATIE AGILITY 
 
Onder auspiciën van de KNK Cynophilia werkt de Werkcommissie Behendigheid/Agility. 
Zij is onder andere verantwoordelijk voor het indelen van wedstrijden, het bijhouden van 
wedstrijduitslagen (Wedstrijdsecretariaat), reglementering, toewijzing NK keurmeesters, de 
communicatie met de verenigingen (onder meer een jaarlijkse bijeenkomst) en het voordra-
gen van keurmeesters bij de Raad van Beheer. In samenwerking met de afdeling opleidin-
gen zorgt zij voor de werving en opleiding van keurmeesters. 
Onder de afdeling opleiding van de KNK Cynophilia worden opleidingen voor beginnende 
en gevorderde instructeurs georganiseerd. 
Op de website www.cynophilia.nl vind u onder de knop “Agility”, de laatste nieuwtjes 
“Nieuws”, de geplande cursussen “Cursussen”, de gegevens van keurmeesters “Keurmees-
ters”, alles over wedstrijden en de reglementering van toestellen “Wedstrijden” en onder de 
knop “Uitslagen” alles over wedstrijden en de uitslagen hiervan.  

De medewerkers van de 
KNK Cynophilia: 

 Zittend: 
Tine Honing-Verbarendse, di-

recteur (links) en 
Tineke v.d. Berg,  

adm. G&G (rechts). 
 Staand v.l.n.r. 

 Els Cox,  
adm. Winner en startlicenties, 

Ans van Vuurde,  
adm. GH en cursussen, 

en Anneke Markus,  
adm. Agility en algemeen 
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WIJ REIZEN MET HET CIRCUS MEE 
DOOR ANNEKE VAN DRIEL-MEIJER 

 
Ik denk dat iedereen hem wel herkend, de tent met de grote gele puntdaken, die op bijna al-
le wedstrijden staat vol met riemen, speelgoed, kauwartikelen en trainingsmateriaal. Wat er 
niet is neemt hij volgende week wel voor je mee, de stand van Jan en Anneke Van Driel. 
Hoe is dat nu ontstaan, dit toch wel bijzondere bedrijfje? 
 
Jan is al in 1976 begonnen met zijn eerste dierenspeciaalzaak op de Mathenesserdijk in 
Rotterdam. Er was in die tijd nog geen sprake van hondensport.  
Wel werden er G&G-cursussen gegeven, gericht op de opvoeding van de hond en natuurlijk 
waren er de hondenshows. 
 

 
 
Behendigheid kwam veel later, tegen die tijd was Jan een grotere dierenspeciaalzaak op de 
Mathenesserweg begonnen. In 1987 proefde hij met zijn Welsh Corgi Pembroke “Gina” 
voor het eerst aan de behendigheid, dat was bij Cees Sterkens die toen les gaf bij HSV de 
Brandersstad in Schiedam.  
Anneke begon iets eerder met haar Smousje Doortje Dartel, helemaal aan de andere kant 
van het land bij de KC Brummen, waar zij behendigheidsles gaf. 
 
De wedstrijden waren destijds niet zo groot, dertig honden, één klasse. De latjes gingen 
gewoon wat omlaag als de kleine honden aan de beurt waren. Jan vond het prachtig, Gina 
een stuk minder, en zo besloot hij om in 1993 zijn Corgi “Conejo” aan te schaffen. Doortje 
Dartel ging lekker, won in 1990 de Loekie-bokaal bij KC Pampus, werd dagkampioen in 
Venlo, won voer voor het hele hondengezin maar mocht helaas niet meedoen aan het E.K. 
Want de Smoushond stond in het voorlopig register en werd in die tijd dus niet erkend als 
rashond. Eind 1990 nam Maupie haar plaats over, opgevolgd door dochter Aurora en daar 
kwamen Jan en Ann elkaar tegen.  
 

 

In het begin waren alle 
produkten direct uit  
voorraad te leveren  

Conejo van Jan 

KV Brummen toen. 
Van L naar R 

Anneke Meijer met Maupie 
Ans Cornelis met Josje 

Ria Coljee met Doortje Dartel 
Susan van der Linde met 

Aurora en Amy 
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Allebei een jonge hond in de A-klasse die iedere wedstrijd een “U”'tje liepen en toentertijd 
pas aan het eind van het seizoen werden overgeplaatst. Beide hondjes liepen 13 keer een 
“U” op de 14 Vaste-parcoursen van dat wedstrijdseizoen. Op de laatste wedstrijd miste 
Aurora een raakvlak en ging Conejo foutloos. Jan ging de C-klasse in, Anneke de B-klasse 
met als troost een etentje bij de Griek. Uiteindelijk werd dit het begin van de stand. Jan 
verkocht de dierenspeciaalzaak en Anneke stopte als chef-kok. 
 
Samen begonnen ze een zaak in honden( sport )artikelen.  
Eerst met een heel klein aanhangertje en een tentje mee om te overnachten, maar de mensen 
vroegen steeds meer, tuigen, paaltjes alley-oops clickers en vooruitstuurpaaltjes, het assor-
timent groeide, dus de stand ook.  
 

 
 
Tegenwoordig staan de mensen verbijsterd te kijken wat er allemaal uit die bus komt.  
Ik hoorde laatst in België op een wedstrijd iemand mompelen: “d'r kan geen luciferdooske 
meer bij”. Maar zo is het dus gekomen en u weet:  
 

BEL, BESTEL WIJ LEVEREN SNEL!  
 

 
 
 
 
 
Jan en Anneke van Driel 
Jan van Driel’s Dierenbenodigdheden 
Toldijk 0575-451099 
jan_ van_driel@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurora van Anneke 

Spottie van Anneke 

Jan van Driel en  
Anneke van Driel-Meijer 

Nog steeds zijn alle  
produkten direct uit  
voorraad te leveren. 

En!  
Neem regelmatig een kijkje in 

de stand voor de nieuwste 
hebbedingetjes 


