
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

Nieuwsbrief september 2017 

Belangrijke data 

24 september    Kanovaren met je hond 

16 + 17 december  Kerstshow 

 

Cursus- en ledenadministratie 

In deze nieuwsbrief blikken we terug naar een aantal evenementen. 

Daarnaast hebben we weer alle activiteiten en belangrijke data voor u op een rij gezet waarna 

eventuele toelichting geplaatst is. 

Met verslag voor de Open Dag op 26 augustus die speciaal was omdat de vereniging dit jaar 90 jaar 

bestaat. 

We willen u extra wijzen op onze Internationale Hondenshow “De Kerstshow” die dit jaar een 

feestelijk tintje heeft omdat het de 40e show is !Wederom gehouden in de evenementenhal in 

Gorinchem op 16 en 17 december. 

 

Activiteitencommissie vacature 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden om onze 

commissie aan te vullen. De activiteitencommissie 

buigt zich over de organisatie van verschillende 

activiteiten op de hondenclub. Je kunt denken aan 

de volgende werkzaamheden: 

 -Meedenken over de invulling van activiteiten 

-Op touw zetten van verschillende activiteiten 

-Meehelpen op de dagen van de activiteiten 

Voorbeelden van activiteiten waarbij je betrokken 

zult zijn: wandelingen, de open dag, de dag van de 

hond, de clubmatch, lezingen en diverse andere 

activiteiten. 

Lijkt het je leuk om deel van deze gezellige 

commissie uit te maken, mail dan snel naar 

activiteitencommissie-kcnijmegen@outlook.com. 

Van de penningmeester 

 

 OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP 

Vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk 

of per e-mail bij de cursus- en ledenadministratie; 

                 cursusledenadmin@kcnijmegen.nl.  

U ontvangt altijd een bevestiging van uw 

uitschrijving.  

Zo niet, dan is uw bericht dus niet ontvangen door 

de cursus- en ledenadministratie. 
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Daar kwamen zij, Marion Tax met Zilver, een 4 maanden jonge zilvergrijze Riesenschnauzer, wild, onstuimig en vooral 

heel sterk. Ik wil graag met hem naar tentoonstellingen, kan dat was de vraag? Natuurlijk maar heb je ervaring? Nee, 

maar dat is toch te leren. En daar gingen ze, rondjes lopen en netjes staan, 

wat kan daar moeilijk aan zijn? Daar dacht Zilver anders over en sleurde 

zijn handler (Engelse aanduiding voor diegene die een hond showt) door 

de ring waar hij maar zin in had. Maar daar is de ringtraining dan ook 

voor, en een weg van corrigeren, aanpakken en veel geduld werd 

ingeslagen. Regelmatig was er enige twijfel aan een goed resultaat, zo’n 

hond van 45 kilo en een schofthoogte van een kleine 70 cm en een 

rasbeschrijving van, koppig, loyaal, intelligent, dominant, aardig, krachtig 

is geen understatement. Nu we een klein jaartje verder zijn kunnen we 

terug kijken op mooie resultaten, en is Zilver definitief Nederlands 

Jeugdkampioen. Werd diverse malen BOB (Best of Breed / beste van het 

ras) en ligt er een mooie toekomst voor hem, met grote waarschijnlijkheid 

nog mooie resultaten. Een compliment aan Marion mag dan ook niet 

uitblijven, want je staat altijd als duo in de ring, is je hond nog zo mooi, 

als je hem niet goed kunt voorbrengen zullen de resultaten altijd tegen vallen. 

Met Bianca en Barça, een Gos d ‘Atura waarvan in de rasbeschrijving o.a. staat, intelligent, beschermend, behendig en 

trainbaar, ging het iets anders. Vooral trainbaar werd al snel duidelijk, deze snelle hond, die van nature een eigenschap 

heeft om de kudde te bewaken en op te drijven liet zich graag sturen. Maar ook Barça had 

regelmatig de eigenschap om zelf uit te maken waar hij zin, of juist geen zin in had. 

Gelukkig had zijn baasje, Bianca van Beugel een sterke hand en wist hem na een paar 

maanden toch zover te krijgen dat de eerste stappen op tentoonstellingen werden gemaakt. 

Het ene na het andere keurrapport was om in te lijsten. En toch liep niet alles zoals 

verwacht. Om onduidelijke reden werden de keurverslagen met daaraan de kwalificaties 

minder goed, en bleven enkele CAC’s / CACIB’s achter wegen. Dit is wat iedere exposant 

kan en moet verwachten, je hebt een goede hond en toch vallen soms de resultaten tegen. 

Een voorbeeld viel mijzelf in 2011 ten deel, zo werd ik beste van de groep terriërs en 3e 

best in show, om enkele weken later, in Duitsland met een ZG (zeer goed) de ring te 

verlaten. Maar de aanhouder wint, de resultaten werden weer goed en mag Barça zich 

definitief Nederlands Kampioen noemen. Voor Marion en Bianca een compliment om te 

blijven geloven in je zelf en in de kwaliteiten van de honden. Doorzetten en regelmatig 

trainen is de raad die ik iedereen kan geven die nieuw is op tentoonstellingsgebied. Bedenk 

dat er mensen zijn die dit tegen goede betaling voor zijn of haar beroep doen. In Amerika is 

het heel normaal dat tophonden geshowd worden door zeer goed betaalde handlers. 

Wil Rouw een exposant met veel ervaring melde zich begin dit jaar voor 

de cursus ringtraining. Voor mij een beetje bijzonder omdat we elkaar 

vanuit rasgroep 3 (Terriërs) maar ook “prive” al vele jaren kennen. Haar 

hondje een West Highland White Terriër ging al snel goed van start, en 

konden de adviezen van mijn kant beperkt blijven tot wat puntjes op de 

i. Het behalen van de nodige punten om definitief kampioen te worden is 

bij dit ras soms een lange weg. Het aantal inschrijvingen van de WHWT 

zorgt ervoor dat de nodige CAC’s niet “even” behaald kunnen worden. 

Maar ondanks de nodige concurrentie mag Wil het diploma  

Nederlands Jeugdkampioen inlijsten en bij de door haar behaalde andere 

mooie prijzen toevoegen. Zoals de foto laat zien werd dit kleine witte 

wonder ook BOB in Echt. 

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze mooie resultaten. 

Cees van Benthem, cursusleider ringtraining 

Ringtraining; “Heeft dat nut?” 



 

 

 

Deelnemende teams: 

A:  Raizo-Jimmy-Sammy 

B:  Doran-Bodhi-Matie 

C:  Dana-Blixem-Toby 

D:  IQ-Kai-Puck 

E:  Twister-Tommy-Teun 

 

Deze teams zorgden weer voor een spannende, hilarische en gezellige onderlinge strijd om de Flyball Bokaal en de eer. 

De weergoden waren ons gunstig gezind en de honden vlogen met de balletjes over de baan, soms ook er uit of naast, 

maar dat mocht de pret niet drukken. 

 

Uiteindelijk na een zeer spannende finale wist Team A de bokaal binnen te slepen 

 

 

 

De Bokaaldag Behendigheid zou op eigenlijk plaatsvinden op zaterdag 1 juli, echter door het slechte weer hebben we 

Deze datum verschoven naar zaterdag 15 juli. 

Gelukkig hadden we die dag fantastisch weer;  

niet te heet voor de honden en de hele dag 

droog. Een fijne gezellige Bokaaldag hebben 

we beleefd, er werd fanatiek gestreden om de 

winst bij de diverse onderdelen. 

Jammer dat slechts de helft van de Cursisten 

aanwezig was op deze, tevens laatste, lesdag 

van het tweede blok. 

 

Het Spel werd gewonnen door;  

Hanneke Middelbeek met Koda 

 

Het Vast Parcours werd gewonnen door; 

Yassine Abazzy met Marley 

 

De Jumping werd gewonnen door;  

Henry Haan met Alana 

 

De KNON Bokaal werd door twee handlers gewonnen, dit door blessure van een van hen: 

Winnaars werden Henrie Haan/Yassine Abazzy met Alana 

 

  

KNON Bokaal Behendigheid 

KNON Bokaal Flyball 



 

 

 

De KNON Bokaal voor Gehoorzaamheid werd goed vertegenwoordigd door vele cursisten die de  

GSS cursus volgen. Er werd met de uitvoering van de opdrachten rekening gehouden met de training  

niveaus van de cursisten.Na het optellen van alle punten is  

Charissa Fens met Woody de winnaar geworden van de KNON Bokaal Gehoorzaamheid. 

 

 

De winnaar van de Clubmatch 2017 is G.A.M. van Heugten met Border Collie – Little Soul from Forever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KNON Bokaal Gehoorzaamheid 

Clubmatch 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor deze dag waren er veel vrijwilligers aanwezig naast natuurlijk het bestuur en de instructeurs. Iedereen droeg zijn 

steentje bij om er een mooie memorabele dag van te maken. Het weer zat ook mee, het was droog en de zon scheen 

niet te fel. Heerlijke temperatuur voor de honden om actief mee te gaan doen met de verschillende workshops. 

In de ochtend werd alles nog verder klaargezet (wat nog niet klaar was want op vrijdag waren er al voorbereidingen 

getroffen).Voor de kraampjes stonden er overdekte tafels klaar wat zeer gewaardeerd werd. Over de gehele dag 

werden er demonstraties en workshops gehouden en er was veel belangstelling. Over de hele dag was er publiek om 

te kijken en deel te nemen aan de activiteiten. ’s Middags was er een rassenparade waarbij er een leuke toelichting 

werd gehouden over de ras groepen en ras specifieke honden. Deze parade trok erg veel belangstelling. Na de 

succesvolle dag werd er gezamenlijk opgeruimd waarna we gezellig nog aan de BBQ deelgenomen hebben. Hierbij 

waren ook een aantal ereleden aanwezig. 

We kunnen concluderen dat het een zeer geslaagde dag was.  

Open dag 2017 en 90 jarig bestaan van KC Nijmegen e.o. Noviomagum 


