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Provinciale clubmatch kgp Ridderkerk 24 juni 2012
Op zondag 24 juni stond de Provinciale clubmatch van Zuid Holland gepland. Hij werd wat later in het
jaar gehouden dan we gewend zijn, dit kwam vanwege het feit dat de KCM onze geplande datum kreeg
en wij dus moesten uitwijken. Dat dit toch wel wat voeten in aarde heeft gehad blijkt wel uit het ongelukkige gegeven dat we nu na onze provinciale FGK de clubmatch hielden waardoor er mensen waren
die nog geen kwalificatie met hun hond hadden behaald voor het FGK. Toen ook nog de inschrijving
heel langzaam verliep hielden we ons hart vast. Uiteindelijk hebben we het mooie aantal van 83 inschrijvingen binnengehaald, iets waar we toch heel erg trots op mogen zijn.
Hartkloppingen
Voor deze dag hadden we een Duitse keurmeester
uitgenodigd die in Nederland nog niet had gekeurd,
namelijk Karl Heinz Gladbach, die de reuen keuring
voor zijn rekening nam. Verder was John Lijffijt van de
partij om de teven te keuren. Het onbestendige weer
zorgde voor veel hartkloppingen, de ene dag was het
droog de andere dag een stortvloed van regen. Helaas
was dit ook zo op de zondag van de clubmatch. Zaterdag ervoor nog prachtig weer en zondag heeft het
nagenoeg de hele dag geregend.
Weinig langstokharigen
De inschrijvingen waren redelijk verdeeld over de
klassen, jammer dat er bij de langstokharigen in iedere klasse maar 1 of 2 honden gemeld waren. Ook voor
deze mensen is dat niet leuk daar er dan geen competitie kan zijn.

pijn in zijn nek had en wat tintelingen voelde in zijn
been. Gelukkig bleef het bij kneuzingen van nek hoofd
en heup en mocht hij al snel weer naar huis met dien
verstande dat hij wel moet rusten en in de gaten moet
worden gehouden. Langs deze weg wensen wij hem
een heel spoedig herstel toe.

Ongelukkig moment
Er was een ongelukkig moment toen deelnemer Namens het PB Zuid Holland/Utrecht
Danny onderuit gleed en heel erg ongelukkig terecht Yvonne Verschoor
kwam. De ambulance werd gebeld en Danny werd Comm. Kynologie PB
meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij erg veel

Uitslagen
De eerste drie geplaatste honden worden hieronder vermeld:
Baby reuen 4-6 maanden keurmeester K.H. Gladbach
1e VB Nicos v. Bisschofsheim J. Minnema
2e VB Lexus vom haus Berendorf T. Otte
3e VB Bor von der Barenfall H. Silwar
Puppy reuen 6- 9 maanden keurmeester K.H. Gladbach
1e VB Kaiser vom Suzyhof S. Goris-Goor
2e VB Kheops Mont d'Osiris D. Scubla
3e VB Xeno von Arjakjo A. Eitens/C. Norder
Puppy reuen 9-12 maanden keurmeester K.H. Gladbach
1e VB Wegas von Arjakjo A. Eitens/ A. Kuiper
2e B Aslan v/d Riddermolen M. Vermeulen
Klasse A Reuen 9-18 maanden keurmeester K.H. Gladbach
1 ZG Sirius v Haus Lacherom G.H. Bakker
2e ZG kai v. Adelfurst L. Geerts
3e ZG Ulko v.d. Vloedlijn N. de Leeuw den Bouter/B.v. Meel
1e ZG LSH Amadeus Macho vom Heralmaborg J. Brockhus
Klasse B reuen 18-24 maanden keurmeester K.H. Gladbach
1e ZG Dingo-Gigolo vd Ybajo Hoeve IPO II B. Verschoor/J. Seyen
2e ZG Stanley vom toten Niersarm B. van Drooge
3e ZG Widar vom Sheytan's Home BH A. Hemmes /C. Roode
1e ZG LSH Ice vom Heerbusch VZH K. van Hout
Klasse C reuen ab 24 maanden keurmeester K.H. Gladbach
1e U *Count Ustinov v.d. Ybajo Hoeve SchH III H.Hupperich/P. Send
2e U *Randy vom Leithawald SchH III A. Vrijbloed
3e U *Azuro vom Haus Katsboghte IPO III E. Jacobs/ J. Brouwers
Puppyklasse teven 4-6 maanden keurmeester J. Lijffijt
1e VB Odine v. Bisschofsheim J. Minnema / T.van Hiel
2e VB Florida aus Famke's Zauberwald O. Ihrens
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3e VB Lima von Hamyar R.Rossenally/S. Suriyakiat
1e VB LSH Wuppi van de Vloedlijn N. de Leeuw-den Bouter
Puppyklasse teven 6-9 maanden keurmeester J. Lijffijt
1e VB Ussa von Dan Alhedy's Hoeve R.&W. van Schijndel
2e VB Xenna vom Santé's home S & K. Teer
1e VB LSH Kiera von Schloss Bladenhorst N.C.A. Vermaas
Puppyklasse teven 9-12 maanden keurmeester J. Lijffijt
1e VB Nena v.d. Maasbongerd A. de Bont
2e VB Velvet v Haus Lacherom C.M.Venrooij
3e B Asha v.d. Riddermolen Ralph-Jan Prins
Klasse D teven 9-18 maanden keurmeester J. Lijffijt
1e ZG Easy vom Altenberger Land T. Schleuter
2e ZG Katja von Bischofsheim K. Former/ J. Minnema
3e ZG Akaya von Haus Paris I Smink / M. Smink
Klasse E teven 18-24 maanden keurmeester J. Lijffijt
1e ZG *Donna Evita v.d. Ybajo Hoeve IPO II B. Verschoor/ J. Seyen
2e ZG Alexis aus Famke's Zauberwald C. Eastwood/A. Reilly
3e ZG Jaska mont d'Osiris IPO I D. Scubla
1e ZG LSH Jannah vom Estherlager I. van Hout /K.van Hout
Klasse F teven ab 24 maanden keurmeester J. Lijffijt
1ste U *Opal v.d. Ybajo Hoeve IPO III B. Verschoor/J. Seyen
2e U *Enzie vom Bisschofsheim SchH I J. Minnema/ T.v. Hiel
3e U *Jawa vom Pendler Schh I R.Rossenally/S. Suriyakiat
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FGK Noord Brabant 15 juli 2012
Ook dit jaar was de eerste provinciale fokgeschiktheidskeuring van de afdeling Noord Brabant gedelegeerd aan de kringgroep De Plantage. Dat de kringgroep hierin ervaring heeft bleek weer wel uit de
goede organisatie. De voorzitter van de afdeling, Ton van Oirschot, was hierover dan ook zeer tevreden het was volgens hem een voorbeeld hoe een dergelijk keuring georganiseerd moet worden.
Correct verloop
Gezien de landelijke afspraken die hiervoor zijn gemaakt was als keurmeester aanwezig dhr. L. Nizet.
Als keuringsleider en als schrijfster waren Tonny en
Dianne Sesink aanwezig, wat ook weer een garantie
was voor een correct verloop. Ook de pakwerker
Raymond van Eck is ervaren in dit soort keuringen en
een vaste gast bij de kringgroep. Het secretariaat was
in handen van Pieter Loos. Verder waren er voldoende faciliteiten op het terrein om ook de inwendige mens
te verzorgen.
Onverschrokken
Er waren 15 honden ingeschreven, maar een had zich
vooraf afgemeld, zodat er 14 aanwezig waren. Om
tien uur werd begonnen en zoals gebruikelijk kwamen
eerste de reuen en daarna de teven gezamenlijk in de
ring om een paar rondjes te lopen. Ook de schotproef
en controle van het gebit en de teelballetjes werd
gedaan. Dan was het de beurt aan het manwerk.
Onder toeziend oog van de keurmeester werden de
overval en het afstandstellen uitgevoerd. Enkele
honden konden de bewaking wat beter uitvoeren,
maar het manwerk werd verder onverschrokken uitgevoerd. Direct daarna werden de chip of tatoeage
nummers gecontroleerd.
Kersverse keurmeester
Tot slot kon worden overgegaan tot het meten, wegen

en beoordelen van de honden. Keurmeester Nizet
werd hierbij ondersteund door de keuringsleider
Tonny Sesink en onze kersverse keurmeester Peter
Snijders. Bij de eerste keuring van de teven zorgde
de regen nog voor wat ongemak, maar alle aanwezige honden kregen het predicaat “aangekeurd.” Persoonlijk vind ik het jammer dat de keurklasse indeling
I en II is vervallen. Daarmee is het onderscheid tussen
geschikt en aanbevolen niet meer aanwezig. Maar ik
neem aan dat de serieuze fokkers toch die gegevens
uit de keurberichten halen waarmee zij een geschikte
fokpartner kunnen kiezen.
De volgende honden werden aangekeurd op fokwaarde:
Herkeuring reuen levensduur:
Ronin von Sascibel Haus
Eigenaar; C. Brillemans Woerden
Fokker; M.de Leeuw St. Philipsland
Nocxus aus Wattenscheid
Eigenaar; Ron Briegoos Oud Beijerland
Fokker; W.Kober Bochem (D)
Nieuw keuring reuen;
Zoran v.h. Boombos
Eigenaar; Pieter Loos Oudenbosch
4

Fokker; S.Tak Wouwse Plantage
Baru v.d. Bargefenne
Eigenaar; Arja Veeke Heerle
Fokker; T.van Hiel Leeuwarden
Quando v.d. Ybajo Hoeve
Fokker / eigenaar; B. Verschoor Hellevoetsluis
Fico vom Haus Valkenplatz
Eigenaar; J.Zonneveld Rijnsburg
Fokker; Y.de Wit-Baltussen Valkenswaard

Leika vom Haus Ming
Fokker / eigenaar; Ma Ming Nijmegen
Raiza v. Iwans’s Haus
Eigenaar: R en L Holst Hoornaar
Fokker; R.T.l. Teuns Tilburg
Ikees ’t Palmaleinehof
Eigenaar; A.v.d. Stap Klaaswaal
Fokker; Fam. Palmans Bocholt (B)

Herkeuring teven levensduur;

Kona von Danibus
Eigenaar: Jan Hamers Sprang Capelle
Fokker; Nelli Racsko San Francisco (VS)

Tora v.d. Rorenhoeve
Eigenaar; Catharina de Leeuw Breda
Fokker: P.Peppenster Nieuwkuijk

Phil v.d. Ronden Hoek
Eigenaar; Rob van Boxtel Dongen
Fokker; J. Couwenberg Haghorst

Ursa v.h. Boombos
Fokker / eigenaar Simon Tak Wouwse Plantage

Meer over de uitslagen zie: www.vdhdeplantage.nl.
In zijn slotwoord kon de voorzitter van de kringgroep,
Simon Tak, de keurmeester en alle andere medewerkers danken voor hun inzet deze dag en kan terug
worden gezien op een geslaagd evenement.
Jos de Gouw

Nieuw keuring teven;
Aqui
Eigenaar; Eric Deenink Oosterhout
Fokker: S. van Gameren Hurwenen.

FGK afdeling Zuid Holland/Utrecht bij kgp Westland
Zaterdag 02 juni 2012 werd voor de 18e keer de provinciale fokgeschiktheidskeuring Zuid Holland
gehouden bij kringgroep Westland.
Vernieuwing
2012 is het jaar van vernieuwing, zo ook bij de fokgeschiktheidskeuring. Er werd volgens een nieuw reglement gekeurd, de afstand van het los volgen tijdens
de moedproef was net even anders dan de jaren
voorheen. De keurklasse waar wij al die jaren aan
gewend waren was afgeschaft, zo ook de kwalificatie
bij de moedproef; het onderscheid tussen “zeer uitgesproken en uitgesproken” wordt niet meer gegeven.
Alle honden van de deelnemers konden nu enkel de
vermelding aangekeurd en uitgesproken krijgen
wanneer zij voldeden aan de eisen die de nieuwe
fokgeschiktheidskeuring met zich meebrengt. Alleen
voor de herkeuringshonden bleef de voorgaande
kwalificatie “zeer uitgesproken” van kracht.
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Minimum
Waar wij andere jaren nagenoeg altijd een volle bak
hadden van zo tussen de 28 en 30 deelnemers,
moesten wij het dit jaar doen met 10 deelnemers. We
voldeden net aan het minimum aantal inschrijvingen
om de fokgeschiktheidskeuring door te laten gaan. De
voorgaande jaren was dit altijd even stressen, om alle
inschrijvingen op tijd gecontroleerd te hebben en dus
qua keurlijsten klaar te hebben. Na 2 korte avonden
van gegevens invoeren in de keurlijsten en 1 korte
avond van alles controleren en corrigeren was al het
secretariële werk gedaan. Nu restte ons alleen nog de
dag succesvol af te sluiten.
Stralende zon
Een ding hadden wij dit jaar in ieder geval mee, in
tegenstelling tot de weersvoorspellingen die eerder in
de week voor deze dag werd voorspeld. De zaterdag
begon met een stralende zon en een gunstige temperatuur. Na de opening van dit evenement door de
commissaris kynologie van de afdeling Yvonne Verschoor begonnen we deze ochtend met de presentatie van de honden en de daarbij horende onbevangenheidproef en schotproef welke werd afgenomen door
keurmeester John Lijffijt. Alle honden slaagden zonder
enig probleem voor dit gedeelte van de fokgeschiktheidskeuring. Hierna volgde de moedproef, die door
pakwerker Raymond van Eck werd verzorgd. Zoals
wij al enkele jaren van Raymond gewend zijn werd dit
op een correcte en evenredige manier gedaan voor
alle 10 honden. Vanuit het nieuwe reglement kwamen
dus alle 10 de honden met een “uitgesproken” door
de moedproef.

Kritisch
Na een korte pauze waarin de deelnemers hun honden konden verzorgen en zelf ook even iets konden
nuttigen was het tijd voor de individuele standkeuring.
Tijdens de standkeuring werden 3 herkeuring reuen,
1 nieuwkeuring reu, 3 herkeuring teven en 3 nieuwkeuring teven door John Lijffijt kritisch bekeken op hun
anatomie en gangwerk. De 6 herkeuring honden
werden aangekeurd voor het leven en de 4 nieuwkeuring honden werden aangekeurd voor het jaar
2013/2014. We konden dus stellen dat het voor alle
deelnemers een geslaagde dag was.
Genieten
Na het in orde maken van alle papieren en rashondenlogboekjes van de honden konden wij met zijn
allen genieten van een heerlijke lunch in de vorm van
een BBQ. We waren deze zaterdag zo rond de klok
van 13:00 uur al klaar met de fokgeschiktheidskeuring,
voor kringgroep Westland en mij als secretaris een
unicum.
Een geslaagd evenement
Tijdens de sluiting waarin de gebruikelijke dank
woorden werden uitgesproken aan alle betrokkenen,
kon een ieder terug kijken op een geslaagd evenement. Tot slot nog een woord van dank aan alle
mensen van kringgroep Westland die deze dag tot een
succes hebben gemaakt. Zij hebben ervoor gezorgd
dat alles soepel verliep, van de parkeerhulpen tot de
BBQ, de veldhulpen, de mensen die kantine super
hebben laten draaien tot de mensen die hebben mee
geholpen om de secretariële zaken rond te krijgen.
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Naam hond
Harvey vom Oostweg

Keuring
levensduur

Moedproef
uitgesproken

Cody-Casper van 't Struweel
Cooper vom Teichblick
Ace-Canyon van de Ybajo Hoeve
Manou van de Glazen Stad
Maryvo van het Zuidpark
Luna van Scalindjo
Onta von Karthago
Cleo-Opal van de Ybajo Hoeve
Donna-Evita van de Ybajo Hoeve

levensduur
levensduur
2013/2014
levensduur
levensduur
levensduur
2013/2014
2013/2014
2013/2014

uitgesproken
uitgesproken
uitgesproken
uitgesproken
uitgesproken
uitgesproken
uitgesproken
uitgesproken
uitgesproken

Namens het bestuur
Renato Carlier
Secretaris Kringgroep Westland

7

FGK Afdeling Friesland bij Kringgroep Bolsward 16 juni 2012

Geleider/eigenaar

Naam hond

Wally Dijfhuizen
Klaas Best
Watze de Vries
Sandra Teer
Joost Peschier
Robbie de Jong
Erik Hofkamp
Debby Timman
Erik Hofkamp
Erik Hofkamp
Erik Hofkamp
Netty Vos
Sandra Kingma
Conny Kuhn
Jan Mast
Jan Minnenma
Jurrian van Dijk
Erik Hofkamp

Silke von Haus Silma
Heroh van de Biezenhoeve
Gina van Roptahof
Pasha vom Santé's Home
Ulli aus Westsachsen
Glenn vom Haus Valkenplatz
Cindy v. Liedehof
Vegas vom Altenberger Land
Azazou v.d. Modderbeek
Ioela von Muikenshof
Fleur von Nieuwlandshof
Ice vom Ma-Haczek
Feline van Roptahof
Ginger Kiridesja
Hillary v. Trasidius
Randy vom Leithawald
Dera von Bonauer Wald
Odette v. Liedehof

1e keuringHerkeuri-Periode
ng
X
2013/2014
X
2013/2014
X
2013/2014
X
2013/2014
X
2013/2014
X
2013/2014
X
2013/2014
X
2013/2014
X
2013/2014
X
afgemeld
X
afgemeld
X
levensduur
X
levensduur
X
levensduur
X
levensduur
X
levensduur
X
levensduur
X
levensduur

Klik hier voor de recente puppylijst
Klik voor meer informatie
www.vdh.nl
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Provinciale Gelderse Clubmatch bij de VDH kgp Beuningen
Op zondag 01-07-2012 organiseerde de VDH Kringgoep in samenwerking met het Prov. Bestuur Gelderland (Peter Heijningen) voor de 2e keer op rij de Provinciale Gelderse Clubmatch.
De weg naar deze clubmatch had helaas een lastige
aanloop, omdat de computer waar alle ingeschreven
deelnemers van de clubmatch op stonden, crashte.
Hierdoor was het helaas ook niet mogelijk de deelnemers een bevestigings mail terug te sturen. Het was
zelfs spannend of we woensdagmorgen nog wel door
konden gaan. Gelukkig waren de gegevens terug te
halen en konden we verder gaan met de organisatie.
Op zondag mochten we in totaal 123 deelnemers in
12 klassen, (stokhaar en langstokhaar) uit binnen en
buitenland begroeten. Door de ervaring van het afgelopen jaren, hebben we als kringgroep weer een zeer
goed evenement neer gezet, met ruime ringen, goede
catering/bar/geluid en parkeren. Ook dit jaar hebben
we weer de nodige complimenten mogen ontvangen
voor de wijze waarop we als Gelderland deze clubmatch hebben neergezet. Hiervoor ook de dank aan
de exposanten en publiek die natuurlijk nodig zijn om
dit te kunnen realiseren. Hiervoor langs deze weg in
ieder geval nog een bedankje aan alle leden die zich
tijdens deze dag hebben ingezet. Uiteraard ook voor
hen die bij de opbouw, maar zeker ook bij het afbreken

weer hun hulp hebben geboden. Zonder deze mensen
is het niet mogelijk een dergelijk evenement te organiseren
De keurmeesters dhr. John Lijffijt, Hans-Peter Fetten
en Wilhelm Nordsieck. Ook hier had de organisatie in
de aanloop een probleem met de uitgenodigde
schrijvers/ringmeesters, zodat we op het laatste moment nog een aantal andere mensen moesten vinden
voor deze taken. Ook dit is ons gelukt, waarbij langs
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gebruikshonden klasse (>24 mnd). Hierbij was de
klasse reuen met 28 gemelde honden een zelfs zo
groot dat men deze moest opdelen om ze allemaal
goed in beeld te krijgen. Ook werd deze klasse nog
even stilgelegd voor een kleine onweersbui.
1e sth. teven Wieke vom Heralmaborg 1e sth. reuen
Atos aus Agrigento
1e lsh. Teven Kora Schloss Löwenherz. 1e lsh. reuen
Aldo vom Haus Strebling
deze weg nogmaals de dankzegging aan deze mensen. Het keuren vond plaats in 2 ringen, waardoor er
de gehele dag door gekeurd kon worden, zonder dat
er een pauze was.
Onder zeer goede weersomstandigheden werd gestart met de babyklassen (4-6 mnd)
1e sth. teven Nouchka van Liedehof 1e sth. reuen
Kimbo v.d. Tempelhoeve
1e lsh. teven Olay vom Finkenschlag. 1e lsh. reuen
Dietmar vom Hoferweg
Hierna kwamen de puppyklassen (6-9 mnd) in de ring.
1e sth. teven Ussa von Dan Alhedy’s Hoeve 1e sth.
reuen Kaiser vom Suzyhof
1e lst. reuen Kruif zur Wachter Mühle
Na de puppy klassen kwamen de puberklassen (9-12
mnd) aan de beurt
1e sth. teven Nani vom Finkenschlag 1e sth. reuen
Luis aus Agrigento
1e lsh. reuen Jacob van Noort

Na de individuele keuringen was er nog de keuring
van de kennelgroepen. Hiervan waren er nog 5 aanwezig. De keuring van deze kennelgroepen werd
verricht door John Lijffijt en Wilhel Nordsieck. Bij hun
eindbespreking gaven ze aan dat het altijd weer een
mooi gezicht blijft om deze groepen in de ring te
hebben.
1e Kennel van Noort
2e Kennel v.d. Tempelhoeve
3e Kennel vom Praester Land
4e Kennel vom Finkenschlag
5e Kennel von Butjenter Land
Hans-Peter Fetten had hierna de eer om de beste
hond van Gelderland stockhaar en langstokhaar te
kiezen. Bij de langstokhaar werd Indy v.d. Tempelhoeve uitgeroepen tot winnares en bij de stokharige was
de winnares Brixie v.d. Tempelhoeve. Hierbij werd nog
aangetekend dat beide honden uit de zelfde moederhond stammen.
Als kringgroep mogen we op een zeer geslaagde en

De jeugdklassen (12-18) waren de volgende die aan
de beurt kwamen.
1e sth. teven Epona van Noort 1e sth. reuen Yoomer
von der Werther Mühle
1e lsh. Teven Indy v.d. Tempelhoeve 1e lsh. reuen
Bellamie vom Praester Land
Hierna verschenen de tussenklassen (18-24) in de
ring
1e sth. teven Daila van Noort 1e sth. reuen Hayo aus
Agrigento
1e lsh. Teven Aschima von Konwirendara. 1e lsh.
reuen Ice vom Heerbusch
De individuele keuringen werden afgesloten met de
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succesvolle Provinciale Gelderse Clubmatch terugkijken, waarbij de kwaliteit van de honden hoog werd
genoemd door de keurmeesters. Ook zij waren onder
de indruk van de sfeer, de honden en de gemoedelijkheid waarmee de hele dag gekenmerkt werd. Van
de Duitse keurmeesters kregen we zelfs de complimenten en de mededeling dat men zelfs in Duitsland
hier nog wel eens een voorbeeld aan kon nemen. We
hopen dan ook dat men in 2013 weer naar Beuningen
wil en kan komen als we dan de 3e Provinciale Gelderse Clubmatch organiseren.

Behendigheids wedstrijd bij de VDH kringgroep Beuningen
op 30 juni 2012
Op zaterdag 30-06-2012 organiseerde we voor de 5e keer de behendigheidswedstrijd. Achteraf bleek
het niet mogelijk een Nederlandse keurmeester te krijgen. Hierdoor hebben we in het buitenland
moeten omkijken en was de Belgische keurmeester “van Eester” bereid om de keuring op zich te
nemen.
Terugloop
Helaas is het deelnemersveld in Nederland niet zo
groot meer als in het begin van de behendigheid, zodat
het aantal deelnemers ook snel terugloopt. Op de dag
zelf mochten we toch nog 25 deelnemers uit binnen
en buitenland begroeten. Ook het weer op de dag zelf
speelde mee, zodat het voor de keurmeester, de
deelnemers en de kringgroep een hele leuke dag is
geworden. Ook vanuit het HB en het PB was er een
vertegenwoordiging.
Leuk parcours
De keurmeester heeft over de gehele dag een aantal
leuke parcours opgezet en aan het einde van de dag
was er wederom de 2e kwalificatie “U “verdient. Gestart werd er met een Time Gambling, waarin W.
Nijland met Roah de winnaar werd. Hierna was het
aan de starters op het Vaste Parcours, waarbij K.Leferink met Blitzer de winnares werd. Bij de Open
Klasse was J. van Steenis met Amiga de beste en bij
de Veteranen W. de Hoogte met Kopie. Na de pauze

werd er verder gegaan met de Jumping. Bij de Starters
was C. Leferink met Anouk de winnares. Bij de Open
Klasse D. Helten met Gun en bij de Veteranen T.
Delfou met Esli. Na deze beide onderdelen was er het
spel de waterrace. Hierin waren K. Leferink en W.
Nijland de beste.
Alle uitslagen zijn verder te zien in de uitslagenlijsten.
Foto’s zijn te zien via onderstaande link
https://picasaweb.google.com/118114366415740953809/BehendigheidswedstrijdenBeuningen?authuser=0&feat=directlink
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De Noorder clubmatch was weer een groot succes!!
Succesvolle dag
Ondanks dat kringroep Frisiana dit jaar geen deel kon
uitmaken van de organisatie, heeft kringgroep Hoogezand er met behulp van de nodige vrijwilligers weer
een succesvolle dag van weten te maken. Als keurmeesters hebben we weer beslag weten te leggen op
3 keurmeesters van de Siegerschau, n.l.: mw. van
Dorssen, de heren Knaul en Stiegler en uit onze eigen
omgeving dhr. Gerard Bakker.
Warm weer
Het aantal inschrijvingen van 177 honden was dan
ook alleszins bevredigend en dat er een aantal honden
wegbleef was mede te danken aan het te warme weer.
Dit neemt niet weg dat het al met al een zeer geslaagde dag was!
Rest mij nog om alle vrijwilligers en medewerkers van
harte te bedanken voor hun zeer goede inzet.
Albert Veenstra,
Commissaris Kynologie afd. Groningen.

