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Fokgeschiktheidskeuring Drenthe
Op 17 november 2012 om tien uur begon de fokgeschiktheidskeuring (FGK) te Roswinkel. De dag
begon goed met een stralende blauwe lucht, maar het voelde wel koud aan.
Het deelnemersveld bestond uit vijf reuen en negen
teven. Van het totaal zijn er maar twee honden niet
door de keuring heengekomen. De keurmeester voor
deze dag was dhr J.Lijfijt en de pakwerker Tommy van
Hiel.
De FGK vond plaats op de accommodatie van de kgp.
Roswinkel. Er was een goed sfeer zowel op het veld
als in de kantine. Het veld zag er netjes en verzorgd
uit, mede hierdoor heeft de pakwerker zijn werk goed
kunnen doen.
Er werd 's ochtends gelijk een begin gemaakt met het
pakwerk. Na het pakwerk konden de honden en hun
geleiders de nodige rondjes lopen in de ring en werden
alle controles uitgevoerd. Ook voor de innerlijke mens
werd goed gezorgd met heerlijke versnaperingen die
te verkrijgen waren in de kantine van de kgp. Roswinkel. De leden van de kgp. Roswinkel hadden alles
goed voor elkaar en verzorgden alle gasten uitstekend. Men kan dus zeggen dat het een geslaagde dag
was.

Willemijn's wens
Sinds juni 2012 voert Willemijn, een vrolijk en levenslustig meisje van vier jaar uit Oosterwolde (GLD),
een heftig gevecht tegen een levensbedreigende ziekte! Willemijn heeft neuroblastoom, een zeldzame
en agressieve vorm van kinderkanker.
Momenteel wordt Willemijn behandeld in het UMCG wel heel bijzondere wens bovenaan haar verlanglijstte Groningen. Ze heeft zich heel dapper door zes je staan…ze wil graag beter worden. Reden voor de
chemokuren heengeslagen. Als zij het gehele behan- stichting om particulieren en bedrijven, zorgverleners,
deltraject in Nederland goed doorstaan heeft, dan verenigingen, koren etc. uit de gehele gemeente Olwacht haar een bijzondere nabehandeling van onge- debroek op te roepen om Willemijn een bijzonder
veer een half jaar in Amerika. Hier is een immunothe- verjaardagscadeau te geven… een donatie met als
rapie ontwikkeld die Willemijn een grotere kans geeft doel haar reis naar Amerika samen met haar ouders
om haar ziekte te overwinnen.
en zusje mogelijk te maken.
De behandelingen in Nederland zijn al zwaar en zeer
belastend voor het gezin. Laat staan in Amerika. Voor
het herstel maar ook voor het verwerkingsproces is
daarom de steun en nabijheid van het hele gezin
onmisbaar. Om de reis van het gezin naar Amerika en
het verblijf aldaar gedurende een half jaar mogelijk te
maken is geld nodig…veel geld. Om dit geld bijeen te
brengen is de Stichting Willemijn’s Wens opgericht.

Meer over Willemijn, haar ziekte en de manier waarop
u haar kunt helpen leest u op www.willemijnswens.nl

Afgelopen zondag 11 november is Willemijn vier jaar
geworden. Voor haar verjaardag heeft ze dit jaar een

Uitreiking spelden in Drenthe
Tijdens de najaarsvergadering van de provinciale afdeling hebben de heren Anne Eitens en Peter Wittermans hun speldje in ontvangst genomen i.v.m. hun
40- jarig lidmaatschap. Het werd uitgereikt door de

voorzitter van de provinciale afdeling, Anja Boonemmer. Helaas waren de andere jubilarissen niet aanwezig zodat de spelden door leden van de desbetreffende kringgroepen in ontvangst genomen werden.
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Corton wisselbokaal
De jaarlijkse ABC wedstrijd van kgp. IJsselmuiden werd dit jaar op 10 november gehouden. Vorig jaar
was er slechts een beperkt deelnemersveld. Dit jaar hadden zestien combinaties zich ingeschreven.
Bijna allen hadden als doel een kwalificatie te behalen
voor de diverse Nederlandse kampioenschappen
2013. Tevens met een schuin oog naar de overgrote
Corton wisselbokaal die glimmend opgepoetst klaar
stond voor de individuele dagwinnaar, want er waren
er nogal wat die er openlijk voor uitkwamen die vermaledijde IJsselmuidenaren eens een halt toe te
roepen in hun overwinningsdrift. Dit jaar deden er twee
Mechelaars mee die al meerdere malen hun visitekaartje hadden afgegeven. Ook deed Jurjen Rienmeijer mee met zijn Dobermann. Hij durfde het aan om op
een wedstrijd op te gaan voor zijn IPO 3. Met pech op
de afstand slaagde hij hier ruimschoots in.
Op de speurvelden voerde keurmeester Arie Stam het
opperbevel met zijn loop- en uitleg secondanten Jan
Westebring en Oege Hoekstra. Op de ruime egale
poldervelden lagen perfecte sporen klaar voor de
honden. Arie Stam liet hier wederom zien dat je als
keurmeester op een prettige manier tekst en uitleg kan
geven zonder de gespannen geleider in het nauw te
drijven, maar ondertussen strak oog bleef hebben van
waar het om gaat bij het speuren: zelfstandig werken,
met passie, zonder inwerking van de geleider. Er zijn
hoge punten op dit onderdeel gescoord, wat op zich
niet verbazend was gezien de kwaliteit van het gras
en de honden. Koplopers waren Tinus Sellis en zijn
clubmaat Andy van Dijk. Op de voet gevolgd door
Berry Kleinhesselink. Het erkende speurkanon Barros
van geleider Martin Immink liet bij de aanzet zware
steken vallen en bleef, na voortreffelijk speuren, steken op de hoogste ‘zeer goed’. Kanshebber Erik Köpp
leverde zijn uitmuntend in op de eerste hoek, pas na
veel selecteren pakte zijn Mechelse herder Hummer
het spoor weer op, maar ook deze verwachte hoge
klassering was al verdwenen.
Pechvogels waren er ook, zoals Ingrid Jansen: na een
prachtig intensief zoeken verdiende haar Duitse herder Hunther slechts 71 punten. Alle drie voorwerpen
waren eenzaam op het spoor achtergebleven. Ook
Arjan van de Scheer z’n DJ liet een voorwerp liggen
en daarmee ook een welverdiende 'uitmuntend'.

Terug op het veld beoordeelde keurmeester Bart
Miggelbrink het onder appel. Ook nu weer liet deze
stabiele keurmeester zien oog en gevoel voor de sport
te hebben. Eventjes meelopen met de combinatie, of
juist eventjes niet. Tijdens de uitleg heel fijntjes het
even benoemen. Hier liet Erik Köpp zien dat er nog
steeds terdege rekening met hem moest worden gehouden. Met een bijna ongekend fraai appel verdiende hij die zeldzame appel-uitmuntend. Volledig onder
controle toverde deze combinatie vanaf de start tot
aan het eind een bijna adembenemend beeld te
voorschijn. Slechts iets drukkend tegen het been en
een iets trage zit (jawel, nu ging deze oefening wel
goed) lag zelfs een hoge uitmuntend in het verschiet.
Een niet geheel perfecte vooruitzend oefening zorgde
voor de ‘laagste’ uitmuntend. Slechts Tinus Sellis en
zijn Bora, na een strak en gedegen appel gelopen te
hebben kwamen, dicht in de buurt met de hoogste ‘zeer goed’. Maar die prachtige sjeu van Hummer met
zijn baas Erik konden ze niet evenaren. Biko met
geleider Andy van Dijk konden hun eventuele snode
titelaspiraties na het appel direct in de koelkast zetten.
Met een verkeerd gegeven commando bleef Biko
perfect staan bij de af-oefening en vloog het energiebrokje-op-leeftijd direct aan de voet in plaats van eerst
even voor te komen. Er was nog zo’n pechvogel:
geleider Paul van Essen met zijn Derrik von Haus
Valkenplatz lieten een prachtig appel zien. Wellicht
nog niet geheel doorgetraind, want zo nu en dan moest
er toch nog een corrigerend handje bij. Helaas ging
bij deze combinatie de 'vooruitzendoefening' volledig
mis.
Het manwerk beloofde een uitsmijter van jewelste te
worden. Keurmeester Wim van Dijk deed hier zondermeer fantastisch werk. Strak keurend, duidelijk uitgelegd tijdens de beoordelingen, waren de kwalificaties
voor elke deelnemer dik verdiend. De jonge Toon Hop,
op het korte werk, liet zien dat Nederland er weer een
uitstekende pakwerker erbij heeft. Degelijk werkend
met al een eigen stijl bij zich, testte hij de honden stuk
voor stuk egaal op een meer dan prima manier. Ook
de sportieve Clenn Kogelman, op afstand, heeft alleen
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nog maar een stukje begeleiding nodig om zich bij het
elite korps van de ‘All-rounders’ te mogen voegen. En
dat moet lukken, want natuurlijk was de al officieus
afgezwaaide Wim van Wessel (toch nog even reserve!) er om ‘zijn’ mannen te ondersteunen. Hem kennende zal hij dat blijven doen.

scheidswedstrijd. Na vijf volle wedstrijdjaren is het
allemachtig mooi geweest. Ondanks een mindere
beet bij de afstand liet Biko nog één keer zien over
wat voor een geweldige drive en karakter hij beschikt.
Daarmee pakte hij op zijn allerlaatste wedstrijd ruimschoots zijn zoveelste podiumplek.

Gezien de reputatie van Tinus en zijn Bora was de
eerste plek al vergeven. Maar er waren nog genoeg
kandidaten over voor de andere podiumplekken. Eik
Köpp haakte als eerste af. Met diverse malen aanstoten in het verstek en onrustige beten bleef zijn Hummer
steken op de 7e plaats. Peter Sluiter met z’n Mechelse herder Enzo hadden het bij appel een beetje laten
liggen. Het manwerk daarin tegen was fantastisch om
te zien. Met zware explosieve inbeten als kanonslagen, met een staande intensieve bewaking en een
spectaculaire afstandstellen had het een uitmuntend
kunnen zijn. Net even onrustig en soms niet geheel
volledig in de hand zorgden voor de hoogste ‘zeer
goed’. En griste zo wel de derde plek weg van geleider
Berry Kleinhesselink met zijn Duitse herder Jerry.
Deze laatste kon zich niet meer beheersen bij het
inlopen van zijn baasje en meende nog even vol te
moeten inbijten. Dat waren achteraf dure podiumpunten. Om tussendoor nog even een ‘talentje’ te noemen:
Hunther Black Creek Valley. De hond is nog niet geheel doorgetraind en verloor zichzelf tijdens het revieren, maar liet daarna geweldig werk zien. De beste
van allemaal was toch wel de grote sterke Duitse
herder Harco van geleider Evert van Leijenhorst.
Amper in de hand tijdens het appelonderdeel, maar
bij het manwerk liet zowel de hond als de combinatie
wederom topwerk zien! Biko van geleider Andy van
Dijk had deze thuiswedstrijd aangegrepen als af-

Bestuurslid George Tromp had voor hen een prachtig
afscheidcadeau versierd. Aangezien het ietsje pietje
illegaal was, zal hierover verder niet in details worden
getreden. Maar leuk was het zeker wel! Ook 'Good
Old' Jan Rijpma werd even in het zonnetje gezet. Na
ruim 50 jaar hondensport moest Jan pasgeleden door
gezondheidproblemen, noodgedwongen zijn zo geliefde sport vaarwel zeggen. Gewoon top is dat om
hem eventjes naar voren te halen en de waardering
te geven. Ook al weer met een lichtelijk illegaal cadeautje. Zijn grote afscheid is volgend jaar gepland
tijdens het speciaal voor hem aangevraagde PAK
Overijssel. Deze wedstrijddag was een prachtige
sportdag waar op alle onderdelen toppers hun kunnen
hebben laten zien aan het ruimschoots aanwezige
publiek.

Voor uitslagen van evenementen kijkt u op:
www.vdh.nl onder de rubriek sport - uitslagen

Klik hier voor de recente puppylijst
http://www.duitseherder.nl/data/puplijst.pdf

Klik voor meer informatie
www.vdh.nl

