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               Van de redactie… 

             Dag vrienden, daar zijn we weer. 

30 jaar  mensen,  wat  een tijd.  Ikzelf  inmiddels  18 
jaar  bij  de  club  heb  heel  erg  veel  mensen  zien 
komen,  maar  ook  vooral  gaan.  Dat  laatste  is 
natuurlijk  nooit  leuk  als  je  bedenkt  dat  dit  een 
enorme hobby is, waarin ik mij echt thuis voel.  In 

die jaren namen we afscheid van Alphons die zijn tijd anders ging 
invullen.  Helaas  voor  hem  heeft  zijn  gezondheid  hem  daarbij 
behoorlijk in de steek gelaten en heeft hij lang moeten knokken om 
de hersenvliesontsteking te boven te komen. Als ik hem zo tijdens de 
laatste  examens  aan  de  slag  zie,  is  er  ogenschijnlijk  weinig 
veranderd. Behalve dan dat 'ie de gehele dag vol overgave en met 
onophoudelijke  concentratie  alle  combinaties  gade  sloeg  en 
beoordeelde. Het was onwijs gaaf om hem weer in ons midden te 
hebben, al was het maar voor een dagje. Onze oude jury (en dan 
doel ik op de voorgaande jaren) hebben wij na het volbrengen van 
onze criteria bedankt. Ook dat is een afscheid wat mijzelf best veel 
moeite heeft gekost. Zij  hebben jaar in jaar uit  met veel overgave 
een kritische blik geworpen op onze en vooral jullie verrichtingen. En 
dat deed soms pijn. Letterlijk! Want het is een keer zo koud geweest 
dat  Netty haar hielen bevroren waren. In jullie geval omdat vele van 
jullie de cursus nog een keertje mochten overdoen en in ons geval,  
als  wij  op  sommige  onderdelen  terecht  werden  gewezen  en 
puntentellingen  etc.  moesten  wijzigen.  Uiteindelijk  hebben  wij  de 
gehele cursus en daarmee ook de examens vastgelegd in criteria. 
Aan de hand hiervan is de laatste keer voor het eerst gejureerd en ik 
moet zeggen, dat beviel erg goed. Toen ik bij de groep kwam was 
het op de examendag vaste traditie om te starten met koffie in het 
hotel aan het einde van de Boerhaavelaan en dan ook aan het einde 
van  de  dag  daar  af  te  sluiten.  In  soms  diepgevroren  toestand 
bespraken we daar alle examens en ontdooiden dan langzaam. Met 
ingang van dit seizoen waren wij plotseling niet meer welkom in het 
hotel en helaas is aan deze traditie dus een eind gekomen. Maar 
goed, ook een hoop instructeurs zag ik voorbij komen. Trudy, Inge en 
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Henk die er al waren toen ik begon en Remco de zoon van Alphons, 
die samen met mij begon met lesgeven. Arianne die later nog een 
tijdje met haar eigen hond bij ons heeft gelopen. Thea en Cor die 
sinds  mijn  begin  het  secretariaat  deden  en  altijd  lekkere  soep 
maakten tijdens de examens. Elly die nietsvermoedend door mij voor 
het blok werd gezet toen ze weer een keer kwam kijken (doe ik nooit  
meer!)  om toch maar vooral  weer  te  beginnen met  lesgeven.  Zei 
heeft  ook  een  tijd  de  redactie  van  het  boekje  gedaan.  Het 
secretariaat werd later overgenomen door Corrie, die er voor de volle 
100% voor ging. Zij presteerde het om elke week het clubhuis op te 
zetten en zo ongeveer iedereen van koffie te voorzien. Ook zij heeft 
een tijdje het boekje voor haar rekening genomen. En toen Daniëlle, 
mijn brandweer maatje, zo af en toe zet ze nog even het behendig-
heidveld op stelten. Janneke, de vrouw van Henk die een tijd lang de 
pups onder  haar  hoede nam. Karin  die  inmiddels  weer  met  haar 
nieuwe hond loopt. En toen... het begin van het van Kruk Imperium. 
Eerst Sabrina die het wel leuk vond om eens mee te lopen, maar 
tijdens het eerste telefoontje met de simpele woorden 'Welkom bij de 
club' werd ingelijfd (toen deed ik dus nog van dat soort acties). Niet 
veel later Deborah, de zus van Sabrina, die met haar Trimster zijn, 
een  fantastische  aanvulling  op  het  team  is.  En  toen  Annemiek, 
moeder van der Kruk waar we Kees (onze 'Technisch Dienst') gratis 
bijkregen. En als laatste natuurlijk Henk Tammerijn. Echt een onwijze 
lijst als je het zo ziet. En ik moet zeggen in die dertig jaar zijn we in  
staat geweest om steeds op hetzelfde niveau les te blijven geven. En 
zo is er weer een seizoen voorbij, het 60e.

Dit  seizoen  zou  je  in  eerste  instantie  als  behoorlijk  nat  moeten 
betitelen, maar als je achteraf kijkt hebben we van alles wat gehad, 
maar om met de woorden van Sabrina te spreken, als Kers op het 
seizoen een prachtig weekend tijdens de examens. Ik moet zeggen 
dat het aantal bijdragen aan het boekje een beetje tegenviel, maar 
één ieder  die  zich  de moeite  getroost  heeft  om achter  de PC te 
kruipen, onwijs bedankt. Een van de inzenders is Michel (zie foto). 
Michel is voor ons bezig met een ware bedrijfsfilm te maken en ik 
had het genoegen om hiervan de eerste drie uur te mogen bekijken.
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Het  moet  uiteindelijk  leiden  tot  een 
introductiefilmpje dat  ik kan laten zien 
tijdens  de  informatie  avond  aan  het 
begin van ieder seizoen. Ik heb al een 
heel leuk filmpje van de behendigheid. 
Het zal nog wel even duren voordat het 
ruwe  materiaal  is  omgezet  naar  een 
vertoonbaar geheel. 

Maar  goed  ik  zit  hier  natuurlijk  als 
redactie  van  het  boekje  en  zit  te 
bedenken hoe dat eigenlijk begon. Nou 
dat is simpel, Alphons en Els zijn er mee begonnen. In het begin met 
het  betere  plak  en  klipwerk  (letterlijk)  en  boekjes  waar  je  onder 
allerlei stukjes Alphons, Alphons, Alphons kon lezen. Pas later werd 
met de estafette een serieuze poging gedaan om iedereen erbij te 
betrekken. Langzaam werd duidelijk dat wij heel veel leuke schrijvers 
in ons midden hadden en dat het boekje graag gezien en gelezen 
werd en naar ik hoop nog steeds wordt. Ik moet zeggen dat ik het 
altijd erg leuk vind om het boekje te maken en dat is vooral extra 
leuk als iedereen er iets voor doet. Ik wil jullie dan ook vragen om 
eens na te denken over het schrijven van een stukje over jou en je 
hond. Wat maak je mee tijdens de vakantie of hoe ben je aan je  
hond gekomen. Misschien heb je wel bewust voor een bepaald ras 
gekozen  of  juist  voor  een  asiel  hond.  Ik  zie  de  stukjes  graag 
verschijnen.  Ik  wens jullie  voor  nu veel  leesplezier  en alvast  een 
onwijs  goede  vakantie  en  tot  in  september  met  hopelijk  twee 
boekjes! 

Peter
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The Day After…

Moe maar voldaan zit ik hier. Vandaag lekker vrij genomen om een 
beetje bij te komen van een erg hectische week. Het was heel erg 
druk op het werk met weer eens een onhaalbare deadline. En als 
kers op de taart een heel weekend hondenclub. Wat ik heel erg leuk 
vind hoor…maar nu even tijd voor mijzelf!

En zo zit ik, ‘the day after’ de examens nog eens voor me te halen.  
En het gevoel wat heerst…zeker niet ontevreden. 
We  hebben  mooie  combinaties  gezien.  De  dames  met  hun 
Chihuahuapups  lieten  zien  dat  deze  hondjes  echt  wel  kunnen 
luisteren. Daar kan menig hondenbezitter een voorbeeld aan nemen! 
De dames Lustenhouwer waar de jury zeer gecharmeerd van was. 
Bij  hun is  het  hondentrainen met  de paplepel ingegeven en dit  is 
zeker te zien. 
Wat we ook steeds meer zien is dat,  met name de bazinnen hun 
outfit  afstemmen  op  de  outfit  van  de  hond.  Schoenen,  sjaals  en 
tshirts in combinatie met de riem en halsband, echte fashionistas.
De  jarige  Jet  die  het  er  zeer  behoorlijk  afbracht,  ondanks  de 
zenuwen. Hopelijk was de familie er nog. Want ook een goed gebruik 
van ons, we lopen altijd uit…
En  zo  waren  er  natuurlijk  veel  meer  combinaties  waarbij  het 
geweldig is om naar te kijken.
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Ook elk examen zie je weer de spanning bij menig cursist. ‘Adem in, 
adem uit’ is dan de mantra.

Mensen die onder de zenuwen ineens 
dichtklappen  en  vergeten  dat  ze  een 
hond  aan  het  eind  van  dat  touwtje 
hebben.  En  mensen  die  door  de 
zenuwen ineens een opleving kregen. 
In beide gevallen weet  de hond even 
niet wat hem overkomt. 
Zoals  elk  examen  waren  er  natuurlijk 
ook een aantal honden bij die, zodra de 
riem  los  ging,  er  een  feestje  van 
probeerden  te  maken.  Eén  hond 
presteerde  het  om  wel  4  instructeurs 
voor  de  gek  te  houden.  Stroopwafels 
en  cake,  daar  trapte  hij  niet  in. 
Uiteindelijk lukte het Deborah om hem 
te  pakken  te  krijgen.  Altijd  leuk…
hoewel,  daar  zal  de  baas  misschien 
anders over denken. 

Dit  was  het  eerste seizoen  met  een 
nieuwe jury. Mede daarom hebben we, 
wat  we al  jaren  in  ons hoofd  hebben 
zitten,  op  papier  gezet.  Deze  criteria 

geven ons en de jury houvast tijdens de lessen en het examen. Waar 
willen we na twaalf weken zijn met een groep. En wat zijn daarbij de 
uitgangspunten  voor  het  examen.  Misschien  heb  je  ons  wel  zien 
zitten, bladerend en lezend aan de kant tijdens de examens.

Veel  van  jullie  zijn  geslaagd  voor  het  examen.  Maar  zoals  elk 
seizoen,  helaas ook een aantal  gezakt.  Maar  uiteindelijk  gaat  het 
hier niet om. Bedenk voor jezelf hoe je er twaalf weken geleden voor 
stond. En wat je tot nu toe bereikt hebt. Ben je tevreden of zijn er 
nog een aantal zaken waar aandacht aan besteed kan worden?
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Hoe dan ook, iedereen is natuurlijk weer van harte welkom in het 
nieuwe  seizoen.  Maar  we  gaan  eerst  allemaal  genieten  van  de 
(hopelijk) mooie zomer.
Allemaal bedankt voor weer een topseizoen. Fijne vakantie en tot in 
september.

Sabrina

De Strandwandeling en de Zandmotor...

Zo, dat was het weer voor mij, dit jaar dan. Met een voldaan gevoel 
rijdt  ik  naar huis  en dat  gevoel  wordt  steeds  groter………… Hoe 
dichter ik bij Zoetermeer kom, hoe zonniger dat wordt.

Een half  uurtje later  lig ik  -gestrekt-  in de zonnige tuin.  Ik kan u 
verzekeren: Héérlijk!!!

Ik denk terug aan de uren hiervoor. We hebben de Strandwandeling 
achter de rug. Heerlijk uitwaaien op het strand bij Kijkduin. Gelukkig 
viel het weer mee; de dagen ervoor was nog regen voorspeld; voor 
deze zaterdag (gelukkig alleen in het zuiden en oosten van het land).

Wel was het bewolkt en het zicht over de zee was niet zo heel ver.

Bij het betreden van het strand viel me op dat 
het  knap  breder  was  geworden  (bij  het 
nazoeken  blijkt  er  een  200  meter  te  zijn 
bijgekomen).  Rechts  (richting  boulevard  van 
Kijkduin)  was een  zandzuiger  zand  aan  het 
opspuiten; links lag een zuiger, die zijn lading 
blijkbaar al had gelost. Hij  ging weer richting 
zee. 

De  hele  ploeg  (die  ochtend  bijna  allemaal  verzameld  aan  de 
Boerhaavelaan)  van  dik  30  tot  40  personen  en  zo’n  20  tot  25 
honden, trok op naar de vloedlijn. We gingen richting Monster; met 
lichte tegenwind. De honden hadden het prima naar de zin. Renden 
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van hot naar her; van voor naar achter en vlogen de zee in. Zelfs 
mijn hondje -én dat wil wat zeggen voor haar- trok er af en toe zelf  
op uit, om zich daarna achter de oren krabbend af te vragen waar 
het baasje nou weer in godsnaam was.

En zo  beweegt  de  hele  groep  zich,  in  uitgerekte  vorm,  over  het 
strand richting Monster. Verderop doemt een soort  landtong op. Ik 
heb die nog nooit gezien. Nou, daar zullen we wel overheen kunnen.

Plots  een  harde  verwaaide  (vrouwen)  kreet  uit  de  voorste 
gelederen: .Aaaaaa..RDEN. ?????? “Wat Corrie…???” “PAARDEN”. 
Er komt een troep ruiters aan. In algemene zin niets bijzonders op 
dat gedeelte van het strand, maar je hebt honden, die hebben NIETS 
met paarden. Dus Baasjes… honden onder appèl houden a.u.b. De 
groep ruiters passeert; er gebeurt gelukkig niks. 

We komen bij de landtong en, helaas, de doorgang is verboden. Dat 
is een tegenvaller. Zo lang zijn we nog niet aan de wandel; hooguit 
zo’n 45 minuten. Terug door de duinen is geen optie. We gaan dus 
terug.

Maar om even terug te komen op die landtong: Die heeft alles te 
maken met de ophoging van de stranden. Allemaal bedoeld om het 
achterland een betere bescherming tegen het  water  te geven. De 
z.g.  landtong  wordt  een  soort  schiereiland.  Door  de  stroming  die 
daardoor ontstaat (hebben wetenschappers berekend) vindt over de 
hele kust een natuurlijke zandsuppletie plaats. Critici zijn overigens 
wat sceptischer daarover. Bent u geïnteresseerd in dit verhaal, op, 
en via deze site kunt u aan veel meer informatie komen: . Ook de 
zoekterm <zandsuppletie> levert een flink aantal “hits” op.
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We naderen de opgang, waar we het strand betraden. Pal daarnaast 
ligt de uitspanning waar we een kopje koffie gaan drinken. Maar niet 
zo snel als ik wilde. We liepen nog even een flink stuk door richting 
de boulevard van Kijkduin; toen pas mocht ik (en de rest ook) terug 
naar  de  strandtent.  Streng  hé???  Een deel  van  het  terras  (bijna 
overigens helemaal leeg) lag heerlijk uit de wind. Deze hele ploeg 
streek hier neer, waarna het bestellen kon beginnen. Uiteraard heel 
veel  koffie  (of  andere  vormen  daarvan  zoals  Espresso  en 
Cappuccino)  alsook  toch  even  een  interne  versterking  d.m.v. 
pannenkoeken, tosti’s en kroketten met brood.

Na het afrekenen (wat voor mij in 1e instantie heel erg meeviel) ging 
ieder zijns weegs om het weekend af te maken. Ik dus in de tuin.

Wie  er  niet  bij  was:  U  heeft  wat  gemist.  Een  nieuwe  kans  in 
september/oktober. Wie er wel bij was: tot april volgend jaar (want ik 
kan in september/oktober niet.

Groeten aan iedereen, fijne vakantie en tot het volgende seizoen,

Michel Marschalk  en een dikke poot van Evi
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Onwijs leuk...

Sommige dingen moet je gewoon zien. Als jullie even willen lachen 
dan is hier een erg leuke link. Joop bedankt!

http://www.youtube.com/watch_popup?v=EVwlMVYqMu4&vq=medium#t=125

Volgend seizoen...

Omdat jullie ons en wij jullie natuurlijk moeten missen tot september, 
hierbij alvast de data voor het najaar...

25 augustus Informatie en inschrijfavond 

3 september Eerste les

15 september Theorieavond

2 oktober Strandwandeling

23 oktober Zwerftocht

19 november Laatste les

20 november Examens

8 december Diploma uitreiking

Wat is lang...

Tja, mensen wat is lang, voor de één is een week lang voor de ander 
is een kilometer lang. Wie bepaald nu eigenlijk wat wel en niet lang 
is, dat bepaal je uiteindelijk zelf. Nu ik kan jullie vertellen ik vind het 
lang genoeg.  Jullie  vragen je misschien af  wat vindt  hij  dan lang 
genoeg. Ik ga jullie verlossen zowel figuurlijk als letterlijk.

Vooralsnog stop ik vanaf heden met het les geven. Voor een aantal 
zal dit een hele opluchting zijn en dan denk ik een menig cursist voor 
een  ander,  en  dan  bedoel  ik  de  honden,  zal  dit  een  gemis  zijn. 
Waarom voor de honden een gemis? Nu omdat ik gewoon lekker 
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duidelijk  tegen  ze  ben  en  ze  dus  precies  weten  wat  ze  aan  mij 
hebben.

Lieve mensen de reden waarom 
ik (tijdelijk)  stop met lesgeven is 
gelegen in het feit dat het tijd is 
voor iets anders zoals wat meer 
op  vakantie  lekker  foto’s  en  of 
filmpjes maken in de natuur. 

Natuurlijk  zal  ik  best  nog  langs 
komen  op  ons  clubje,  maar 
gewoon  het  idee  om  even  niet 
verantwoordelijk te zijn voor een 
eigen groep en de vrijheid heeft 
mij  dit  doen besluiten.  Natuurlijk 
heb  ik  hier  al  een  tijd  over 
nagedacht  maar wees eerlijk  na 
27 of was het nu 28 jaar, ik ben 
de tel  kwijt,  wil  je  wel  even iets 
anders. Wat ik nog wel kwijt wil is 
dat ik al die jaren met heel veel 
plezier heb les gegeven. Om 27 
jaar in cijfers uit te drukken kom 
ik tot de volgende berekening:

Per seizoen had ik gemiddeld 3 
groepen van 10 honden is dus 30 
honden.

Het  jaar  bestaat  uit  twee 
seizoenen en is dus 2 x 30 is dus 
60 honden.

60 honden x 27 jaar is 1620 honden. Als ik echt zou gaan tellen kom 
ik waarschijnlijk boven de 2000 honden uit  omdat in de eerste 10 
jaar van mijn trainingscarrière, wij  om 8.00 uur begonnen en vaak 
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om 14.00 uur pas konden stoppen i.v.m. de vele cursisten. Kijk en 
dat vind ik nou lang ha ha. Wat ook mee speelde in die tijd is dat wij  
de  enige  hondenvereniging  waren  in  Zoetermeer  op  de 
kynologenclub na. Nu zit er in iedere wijk wel een hondenschooltje 
en toch zijn wij de op één na grootste in Zoetermeer. En dat allemaal 
dank zij jullie, want een school zonder cursisten is geen school. 

Wat ook belangrijk is, is dat je als hondenschool een team hebt waar 
je  op  kunt  bouwen.  In  al  die  jaren  heb  ik  veel  instructeurs  en 
instructrices zien komen en gaan maar wat ze allemaal wel hadden 
is een liefde voor de hond.

Het team van nu is een pracht team met jonge gezichten die hun 
kennis  en  liefde  voor  de  hond  met  passie  aan  jullie  willen 
overbrengen. (met jonge gezichten bedoel ik natuurlijk niet Peter)

Dus Sabrina, Deborah, Annemiek en Henk ga ervoor maak er iets 
moois  van  de  komende seizoenen  en natuurlijk  bedankt  voor  de 
mooie tijd dat ik met jullie op het veld heb mogen staan.

Kees onze timmerman en schilder bedankt voor al het mooie timmer 
en schilderwerk maar vooral bedankt omdat jij één van de weinige 
bent die mij echt begrijpt.

Peter,  vriend  en  dat  meen  ik,  hoe 
lang ken ik je al 17, 18 jaar? Ik weet 
het niet maar wat ik wel weet is dat 
het vrij uitzonderlijk is om zo lang met 
elkaar in een toch kleine maar zeer 
hechte groep  naast  elkaar  te  staan. 
Peter, 
meiden……………..vriendschap 
behoeft  geen  worden  maar 
toch……………..BEDANKT. 

Henk Bergsma
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De Goede Combinatie Under Construction...

Het was een prachtdag en we hadden niet al te 
vroeg afgesproken. Bij  het over-steken van de 
Boerhaavelaan aarzelde Ben een beetje, maar 
ik had het laat in de gaten. Er kwam een auto 
aan  toen  ik  omkeek  stond  Ben  nog  aan  de 
overzijde. Op een krachtig STA van mijn kant, zag ik hem twijfelen 
(dat doe ik toch altijd naast je?) en dus tippelde hij snel mijn kant op. 
Vervolgens probeerde ik TERUG en dat hielp, maar de automobilist 
was al gestopt. Op het terrein was mijn teruglopen niet onopgemerkt 
gebleven en Sabrina dacht 'hij  is  toch niet  de sleutels vergeten?',  
maar zoals het een goed voorbereide instructeur betaamt, komt deze 
altijd goed voorbereid naar de lessen en dus kon ik onder verwijzing 
naar de koffie in mijn tas en de snoeischaar weer huiswaarts. Weer 
teruggekomen op het terrein, was iedereen al druk met de buitenkant 

van de container.  Met de sleutels 
konden  wij  ons  ook  toegang 
verschaffen  tot  alle  toestellen  en 
kon  de  jaarlijkse  opknapbeurt 
beginnen.  Henk  Tammerijn  ging 
als een bezetene. Zelfs de bokken 
van  de  kattenloop  en  de  voeten 
van  de  wip  werden  in  kleur 
gezet.Kees  en  Annemiek  waren 
creatief met de plakletters en voor 
we  het  wisten  waren  alle 
hindernissen  van  'DE  GOEDE 
COMBINATIE'  voorzien.  Ook  de 
Flyball  kasten  konden  nog  een 
extra  likje  gebruiken  en  daarvoor 
werden  Henk  B.  en  Deborah 
verbannen naar  de container  (die 
twee  gaan  elkaar  nog  missen 
joh...).
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Het waaide buiten namelijk behoorlijk waardoor veel stof en vuil in de 
verf werd geblazen. Helaas mocht ook deze tactiek niet echt helpen, 
want uiteindelijk zat alles (incl. de container) onder de verf en verf 

onder  het  stof.  Sabrina  en  ik 
storten ons net als de vorige keer 
op  de  slurf.  Deze  is  meerdere 
malen  ten  prooi  gevallen  aan  de 
muizen, waardoor er diverse gaten 
in  terecht  zijn  gekomen.  Ook  de 
buitenste ring, waar het losse deel 
van  de  slurf  aan  vastzit,  is 
ingescheurd.  Ben  maar  ook 
Spieros hebben hierin menig maal 
vastgezeten en dat  heeft  de slurf 
geen goed gedaan. Na een flinke 
poetsbeurt  met  wasbenzine  zijn 
alle gaten weer voorzien van tape 
en de ring weer helemaal opnieuw 
geplakt. Uiteindelijk was alles weer 
spik en span en kunnen we 5 mei 
weer de blits maken op de markt!
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Vragen Zwerftocht 13 maart 2011...

Wat is een Poitevin?
Een Wijnsoort, Hondenras of een Walvissoort...

De Poitevin is een door de FCI 
erkend  en  van  oorsprong  in 
Frankrijk  gefokt hondenras. Ze 
worden  gerekend  tot  de 
bloedhonden  (geurjagers).  De 
naam  verwijst  naar  de 
voormalige provincie Poitou. De 
poitevin  is  een  voornaam 
ogende,  grote  hond  met  een 
hoge  graad  van  perfectie, 
kracht,  lichtbenigheid  en 
elegantie. De vacht heeft een ruime kleurschakering.  Deze kunnen 
zijn: driekleurig met een zwart  zadel of grote zwarte platen, soms 
tweekleurig  wit  met  oranje.  Ook de wolfskleur  wordt  vaak gezien. 
Een volwassen reu wordt ongeveer 62 tot 72 centimeter hoog, een 
volwassen teef meet ongeveer 60 tot 70 centimeter.

Waar staat Ectropion voor?
Een richtpion bij GG3 voor het commando 'vak', naar buiten 
krullende oogleden of het uit de tijd lopen bij behendigheid...

Ectropion is  een  oogaandoening  bij  mens  en  dier  waarbij  de 
ooglidrand, meestal van het onderooglid, wat van de oogbol afstaat, 
waardoor  enigszins  een  'bloedhond'-effect  optreedt  (bij  sommige 
hondenrassen is dit normaal, bij andere wordt het als een afwijking 
beschouwd).  Het  leidt  er  meestal  wel  toe dat  de traanafvoer  niet 
meer normaal via de traankanaaltjes kan verlopen, zodat de tranen 
over de wangen biggelen. Ook deze afwijking is, bij mens en dier, 
meestal door een kleine operatieve ingreep wel te corrigeren. Soms 
is het ook tijdelijk,  door  zwelling van het onderooglid door andere 
oorzaken.  Oorzaken  voor  ectropion  zijn  een  verslapping  van  de 
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kringspier rond het oog en de uitrekking of littekenvorming van de 
huid onder het ooglid.

Als de staart van de hond laag is en licht kwispelt, welke 
houding heeft de hond dan?
Speels of iets aangenaams verwachtend - een beetje onrustig, 
enigszins onzeker of niet lekker – onderdanig, bezorgd of angstig...

Een staart die lager dan horizontaal gehouden wordt en licht 
kwispelt, betekent dat de emoties gezakt zijn. Hij is een beetje 
onrustig, enigszins onzeker of kan zich niet lekker voelen.

Van welke zaken kan een hond een maagtorsie krijgen?
Veel een luid blaffen, een lage voerbak, teveel voer in een keer – 
Een lage voerbak, veel beweging vlak na het eten, veel drinken – 
Ongecontroleerd ronddraaien (na een val), teveel droogvoer, 
correctie...

Vooral bij de Deense dog en andere grote hondenrassen komt 
maagkanteling voor. Waarschijnlijk hangt dit samen met het 
eetgedrag. Hoewel de oorzaak niet volkomen duidelijk is, wordt 
aangenomen dat geschrok en wild spel kort na het eten kunnen 
leiden tot maagtorsie.

Wat is de wetenschappelijke term voor het eten van ontlasting?
Coprofagie, Anafagie of Distrofagie...

Het opeten van eigen ontlasting komt soms voor bij honden die te 
vroeg bij hun nest zijn weggehaald en een stukje opvoeding van het 
moederdier te kort zijn geschoten. In het begin verwijdert de 
moederhond de ontlasting bij de puppies. Later leert ze hun dat je 
ontlasting buiten het nest doet en waar bij voorkeur. Dan zien ze dat 
het niet meer gegeten wordt, wel aan geroken. Puppies die te vroeg 
bij de moeder vandaan zijn gehaald, denken dat ontlasting nog 
steeds eetbaar is en kunnen vers gelegde of snel gedroogde poep 
van kleinere hondjes gaan eten. Het is dan geen voedsel, maar een 
vorm van opruimen.
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Als de hond rechts naast ons zit en moet blijven, hoe stappen 
wij dan weg bij de hond?
Langzaam, schuin, met de rechter voet of met de linker voet...

Wij stappen dan weg met de linker voet. Als wij als eerste 
wegstappen met de voet die bij de hond is, nemen we de hond met 
ons been als het ware mee. Aangezien de hond moest blijven zitten 
die rechts naast ons zit, stappen we met links weg.

Wat is een Othaematoom?
Een zogeheten Bloedoor, een oor 
dat onder het bloed zit of een 
ophoping van bloed tussen de 
huid en het kraakbeen van de 
oorschelp...

Met othaematoom (of simpelweg 'bloedoor') wordt bedoeld een 
bloeduitstorting tussen de lagen waaruit de oorschelp is opgebouwd. 
De oorschelp bestaat uit drie lagen: de binnenzijde en de buitenzijde 
van de oorschelp bestaat uit huid en tussen deze twee lagen huid zit 
een dun flapje kraakbeen. Tussen huid en kraakbeen lopen 
bloedvaten.De oorzaak van het ontstaan ervan is soms duidelijk 
terug te voeren op het schuren of krabben aan het oor of het krachtig 
schudden van de kop. Hierdoor kan een bloedvaatje knappen met 
als gevolg het ontstaan van een bloedoor. Soms is de oorzaak 
echter onduidelijk.

Duidelijk is hier de verdikking te zien in de oorschelp (boven de duim)

Vanaf hoeveel maanden kan een teef voor het eerst loops 

worden?

4, 6, 8 of 10 maanden...

De loopsheid is de vruchtbare periode van de teef. Deze periode 

kenmerkt zich doordat het geslachtsdeel meer is opgezwollen als 

normaal en de teef hieruit druppeltjes bloed verliest. Tijdens deze 
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periode kan ze gedekt worden. De eerste loopsheid treedt op tussen 

de 6-18 maanden leeftijd. Hoe groter de hond, hoe later de loopsheid 

begint. Indien zich in huis meerdere teven bevinden wordt een jong 

teefje meestal pas de eerste keer loops als zij ca. 14 maanden is. 

In welk jaar werd Hondentrainingsgroep De Goede Combinatie 

opgericht?

September 1981

Maak de volgende slagzin af: Bij Hondentrainingsgroep De 

Goede Combinatie …..

… krijgen baas en hond een schop onder hun kont

… is het voor baas en hond één grote sensatie

… is het fijn, dat hond en baas leren hoe de relatie moet zijn

…  .......................................................transpiratie

… is het altijd gezellig en hebben we veel plezier, zelfs met jattende 

honden

… wordt er met veel plezier en enthousiasme getraind en getracht 

een goede combinatie te maken van baas en hond

… is het een grote hondenboel, hondenfestijn, met hondenknuffels, 

hondenkoekjes, hondentuig, hondenbaasjes, hondenspul, 

hondenbosjes, hondenbehendigheid. Conclusie Honden Superpret!!!

Uiteindelijk hadden wij twee mensen die beide 8 punten hadden, dus 

moest de slagzin de doorslag geven. Bij de eerste vonden wij de 

slagzin niet gepast, dus moest de uitslag duidelijk zijn. Tot wij tot de 

conclusie kwamen dat deze persoon geen slagzin had gemaakt.
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Kortom Lisette v/d/ Zwan en Renate Gerla, beide van Harte! Jullie 

zijn speurneus van het seizoen 2011-1.

En dan kiezen wij natuurlijk ook altijd 

nog een smeerpoets van het 

seizoen. Gelukkig zijn een aantal 

zwarte monsters al eens eeuwige 

smeerpoets geworden en konden wij 

ons nu weer richten op een echte 

smeerpoets. Die was of liever waren 

snel gevonden. Want een keus maken uit beiden was wel erg 

moeilijk, dus werden het er eerst twee (Mika), maar viel de keus 

uiteindelijk toch op Jigger van Meta.

Meta en natuurlijk Jigger, van harte!

Behendigheid gevorderden...

Vorig seizoen kwam ik tot de ontdekking dat ik het geven van 

gehoorzaamheid trainingen toch wel erg ben gaan missen. Ik startte 

inmiddels om 8:30 uur met de 'kneuzen' club die tot 10:00 uur 

doorliep en daarna één uurtje gehoorzaamheid om daarna weer met 

de behendigheid gevorderden door te gaan. Ondanks dat ik rustig 

kan zeggen dat behendigheid echt mijn ding is, was mijn lijden niet 

geheel onopgemerkt gebleven getuige mijn 'Oorkonde Lijder van de 

Kneuzenclub'. Vandaar dat ik aan Annemiek vroeg om van mij de 

Kneuzenclub over te nemen, zodat ik weer wat meer 

gehoorzaamheid kon gaan geven. Wel nu, jullie lezen er zo meer 

over, maar mijn vrijwillige aftreden begint nu echt trekjes van een 

coup te vertonen. En gezellig dat ze het hebben... en ze lopen lang 

joh het is echt niet normaal. Regelmatig moeten de gevorderden 
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vragen of ze nu eindelijk eens van dat niet eens zelfgemaakte 

parcours gebruik mogen maken. Ik heb het één keer in mijn hoofd 

gehaald om één hoogtesprong te verzetten. Dat werd direct 

uitgelegd als jaloezie, dus ondanks de mogelijke verbeter punten van 

die beginnersparcourtjes blijf ik er voortaan vanaf. Gelukkig hebben 

we dan altijd nog een wedstrijd tussen de kneuzen en de 

gevorderden. Ze willen het zelf hoor, wij vragen er niet om, maar 

blijkbaar vinden ze het pak slaag wel lekker. (Hoeveel Kneus wil je 

zijn?) En ga vooral niet zeggen dat we er niet alles aan hebben 

gedaan, we liepen meer tijden, lieten één hond zich dubbel 

diskwalificeren, liepen bij elkaar meer fouten en weigeringen, niets 

maar dan ook niets was genoeg om van deze kneuzen te verliezen. 

Hierbij de getallen op een rij:

Kneuzen Gevorderden

7 tijden 8 tijden
1x D 2x D iskwalificaties
6 W 5x W eigeringen
2 F 5x F outen

Gem. 00:02:11 Gem. 00:01:14

Annemiek ik ben zeer blij dat jij bevorderd bent tot de nieuwe Lijder 
der Kneuzen en dat ik mij oprecht en terecht de Leider mag noemen 
van de groep Gevorderden waarin  jij  overigens,  door fantastische 
prestaties  van  jouw persoonlijke  coach  'moi',  voor  het  eerst  (met 
deze hond) eerste bent geworden! Van harte hoor....

Hierbij alle uitslagen van de gevorderden;
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Tijden behendigheid gevorderden

Naam cursist Naam hond 16-apr

Annemiek Mika

tijd: 00:00:57 00:00:57
fouten: – –
weigeringen: – 1
strafseconden: 6 6
eindtijd: 00:01:03 00:01:08 1

Joop Raisa

tijd:
fouten:
weigeringen:
strafseconden: NG NG
eindtijd:

Kim Kaya

tijd: 00:00:59 00:01:14
fouten: – 1
weigeringen: 1 2
strafseconden: 8 23
eindtijd: 00:01:12 00:01:52 2

Margreet Ben

tijd: 00:01:40
fouten: –
weigeringen: 2
strafseconden: D 49
eindtijd: 00:02:39 7

Mariska Punky

tijd: 00:01:25 00:01:22
fouten: – –
weigeringen: – 1
strafseconden: 34 31
eindtijd: 00:01:59 00:01:58 6

Meta Jigger

tijd: 00:01:09 00:01:21
fouten: – –
weigeringen: 1 2
strafseconden: 18 30
eindtijd: 00:01:32 00:02:01 4

Nieske Amy

tijd: 00:01:03
fouten: –
weigeringen: 2
strafseconden: 12 D
eindtijd: 00:01:25 3

Sabrina Luna

tijd: 00:01:19 00:01:33
fouten: 1 2
weigeringen: – 1
strafseconden: 28 42
eindtijd: 00:01:52 00:02:30 5
tijd:
fouten:
weigeringen:
strafseconden:
eindtijd:

SPT
MPT



Seizoen behendigheid beginners!...

Toen Peter aangaf dat hij  meer les bij de gehoorzaamheidscursus 
wilde gaan geven, was het voor mij niet moeilijk om het stokje van de 
behendigheid over te nemen.

Na jarenlange behendigheidstraining van Peter te hebben gehad met 
onze Doopy en later met Mika, wist ik dat ik het héél anders aan zou 
gaan pakken. Dit kon natuurlijk niet bij de eerste les. Eerst moest ik 
mij  introduceren  bij  de “kneuzen”,  die  maar  wat  sceptisch  keken. 
Maar ik wist meteen: dit gaat goed komen. 

Bij  les  2  had  ik  een  teke-
ningentje  met  een  parcours 
meegenomen.  Deze  had  ik  op 
een  zeer  strategische  plek 
neergelegd met de mededeling 
dat  alles  hieróó  en  daaróó 
moest staan. Aan mijn verstand 
werd  zeer  getwijfeld.  Het  werd 
net  niet  hard  op  uitgesproken, 
maar blikken zeiden mij genoeg: 
“Die is gek”.

Het was een heel gepuzzel (voor mijzelf overigens ook). Het lijkt op 
papier of je alle ruimte hebt, het terrein is alleen niet zo groot. Ik kom 
dus regelmatig ruimte tekort. Maar zo gedurende het seizoen won ik 
steeds meer terrein. De fiets van Henk Bergsma werd steeds meer 
naar het midden het veld verplaatst. Ook Henk Tamminga werd met 
zachte hand meer en meer opzij gedrukt.

Maar  goed.  …Het  parcours  op  papier  uitgetekend  werd  snel 
geaccepteerd en is nu niet  meer weg te denken.  Het geheel kan 
binnen 30minuten staan. Dit  gaat  dus vele malen sneller dan het 
opruimen bij de gevorderden! Voor het inruimen van de container is 
nog géén tekening. Hier wordt aan gewerkt…
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Dan  was  er  nog  de  introductie  van  een 
koffiepauze. Ik kan wel zeggen dat ik deze met 
moeite er doorheen heb weten te drukken. Het 
“kneuzenclubje”  is  zó  fanatiek!  Zeker  Michel 
moest ik echt verplichten om een kopje koffie te 
nemen……
Ook  de  koffiepauze  is  nu  een  vast  onderdeel 
geworden. Er is zelfs een rooster wie koffie en 

wie koeken meeneemt.

Ik  kan zeggen dat  het  een heel  gezellige bedoening is  zo op de 
zaterdagochtend.  Het  geheel  ziet  er  vrolijk  uit.  Zowel  beginnende 
honden als oude ervaren honden trainen behendigheid door elkaar 
heen. Dit geeft geen problemen. Sterker nog, men leert van elkaar. 

Bij de beginners wordt er niet op 
tijd gelopen.  Het is belangrijk om 
het  nemen  van  de  hindernissen 
vanaf  het  begin  goed  aan  te 
leren. Dit beperkt ook de kans op 
blessures.  Zo  zijn  daar  Blue  en 
Razzle. Deze honden zijn zó snel. 
Ze  moeten  echt  afgeremd 
worden,  anders  lopen  ze  alles 
onderste boven. 

De gevorderden mogen zich alvast zorgen gaan maken voor deze 
toppers!

Voor de oudere honden, James, Quincy en Spyros is snelheid niet 
meer  zo  belangrijk.  Ze  gaan  af  en  toe  in  slow  motion  over  de 
hindernissen. Het is een mooi gezicht. Evi vindt het gewoon leuk om 
samen met de baas behendigheid te doen. 

Ik heb zo mijn draai bij de behendigheid wel gevonden. Mijn gevoel  
was goed…
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Mensen bedankt voor de gezellige zaterdagen. Ik kijk alweer uit naar 
het volgende seizoen.

Annemiek

Hallo Allemaal!...

Het  seizoen  zit  er  weer  op,  wat  gaat  het  toch  snel!  Jullie  en de 
honden hebben weer veel geleerd!

Dit seizoen hadden we heel mooi weer, zelfs tijdens het examen!

Er waren veel leuke groepen met veel uitdagingen als eigenaar-hond 
combinatie. Dat maakt het les geven zo leuk. Geen een combinatie 
is het zelfde. Iedereen heeft zo zijn eigen “probleempjes”. Het leuke 
van  les  geven  vind  ik  dat  ik  jullie  in  die  dertien  lessen  echt  zie 
groeien. Sommige van jullie merken het niet,  maar als je ziet hoe 
jullie de eerste les liepen, en dan op het examen je hond vrolijk met 
je mee loopt en bijna alles netjes doet, dat is echt heel leuk om te 
zien. Ja, wij zijn steng geweest voor jullie. Sommige vonden dit niet  
altijd even leuk, maar het verschil bij de hond daarna was altijd heel  
duidelijk. Wees ook duidelijk naar je hond, veel mensen vinden dit 
gelijk streng, maar duidelijkheid is het allerbelangrijkste voor je hond.

Als een hond door jouzelf onzeker is geworden, is het heel moeilijk  
om weer die zekerheid terug te krijgen. En een hond die lekker in ze 
vel zit doet alles voor je (vaak op zijn eigen manier). 
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uitslagen behendigheid beginners/kneuzen

Naam hond gemiddeld aantal fouten over de lessen
1 1,0 
2 1,1 
3 James 1,4 
4 1,8 
5 1,9 
6 Blue 2,9 

Spyros 
Evi

Razzle
Quincy



Jullie hebben gekozen voor deze hond. Deze hond is hopelijk nog 
jaren bij jullie, geniet ervan!

Strandwandeling,

De strandwandeling, elke keer weer heel erg leuk! Mijn honden 
blaffen aan  één stuk door! Ja, op het strand mag dat van mij! 
Hahaha

En zijn ze daarna moe? Nee hoor, als we thuis komen staan ze al 
weer klaar voor een grote wandeling. Ik alleen niet, ik moet dan even 
uitrusten.

Dit  keer  gingen  de  twee  nieuwe  instructeurs  mee.  Annabel  en 
Fabian. Wat vonden ze het leuk, al die honden die langs hen heen 
en weer renden en spetterden.

Als je deze strandwandeling hebt gemist, ga volgend seizoen een 
keer mee! Is je hond groot of klein, ze vermaken zich allemaal prima! 
(Alleen de pups zijn nog te klein, die mogen nog niet mee.)

Examen,
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Het  examen!  Zijn jullie  zenuwachtig?   Je  hoort  verschillende  ant-
woorden, maar als jullie dan eenmaal op de lijn staan. Nou ja staan, 
het is meer bibberen (Hahaha), dan zijn de zenuwen wel begonnen. 
Je hond moet netjes volgen en alle commando’s netjes doen. Leuk 
als je zenuwachtig bent,  dan gaat je hond je plagen door andere 
dingen te doen. Of de eigenaar doet andere dingen die de hond niet  
gewend is, waardoor er verwarring ontstaat. Tijdens het examen zien 
we altijd de gekste dingen. Ook wel leuk, je ziet de eigenaar een 
keer echt goed lopen. Tijdens de les let je vaak op kleine stukjes en 
nu kan je geconcentreerd alles zien.

De examen is daardoor ook goed voor mij  (ons),  hier leer  ik ook 
waar ik tijdens de lessen nog meer op moet letten. Examen lopen is 
eng, examen afnemen vind ik nog enger. Het examen afnemen moet 
goed gaan (vind ik) zodat jullie soepel door het parcours heen lopen. 

Gelukkig hadden we mooi weer, dat was boffen 'dan gaat mijn hond 
zeker af' zeggen meerdere eigenaren dan tegen mij! Hahaha

Gezakt of geslaagd wat jullie de dertien weken met je hond bereikt 
hebben pakt niemand je meer af!

Even Afscheid Henk,

Sommigen van jullie hebben van mij en Henk les gehad. Henk stopt 
er heel even mee. Hij is moe van mijn drukke kuren! Hahaha Nee, hij 
heeft andere hobby’s die ook veel tijd kosten. Van Henk heb ik veel 
geleerd  over  het  gedrag  van  de  hond  en  hoe  om  te  gaan  met 
bepaalde situaties. Door Henk ben ik ook iets strenger en preciezer 
geworden in hoe de cursist  met  zijn hond om gaat.  Aan strenger 
moet ik nog heel hard werken. Hahaha. Ja, ik heb veel geleerd van 
deze strenge man en wil hem dan ook heel erg bedanken dat hij  
zoveel geduld met mij heeft gehad en veel tijd in mij gestoken heeft.  
Henk bedankt, maar blijf niet al te lang weg!

Nu ga ik samen met Sabrina, Peter en Henk T. lesgeven en leer ik 
hun wijze van les geven nog beter. En ja, zij leren weer dingen van 
mij.  Want wij  leren ook van elkaar! Dat maakt ons kluppie ook zo 
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leuk! Wij kunnen veel tegen elkaar zeggen en hebben altijd lol als we 
bij elkaar zijn.

Ik wil iedereen weer bedanken voor een heel leuk, mooi en zonnig 
seizoen!

Deborah 

Uitslagen examens...

Hier zijn ze dan allemaal op een rijtje;
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Pups max. aantal punten: 50
Naam hond ras begeleider aantal punten geslaagd ja/nee
Noah Australische terrier Peter van Dijk 32    nvt
Sjef Boxer Bernadine Nijenhuis 34    nvt
Dushi Berner sennen Karin Maat 34    nvt
Jessy Labradoodle Monique van Els 41    nvt
Shadow Duitse herder Yolanda van Breukelen 41    nvt
Dunya Kruising Jessica Dijkhuizen 42    nvt
Luna Schotse herder Frans Ditmar 44    nvt
Benji Chihuahua Charlie Buikema 45    nvt
Beau Friese stabij Daniel Peltenburg 47    nvt
Diva Chihuahua Sylvana Leffers 47    nvt

Jonge honden max. aantal punten: 60
Naam hond ras begeleider aantal punten geslaagd ja/nee
Sem Kruising Ine Spaans 34    nee
Pim Jack russel Joke Cocx 43    ja
Binky Chihuahua Marise Onland 45    ja

ABC max. aantal punten: 60
Naam hond ras begeleider aantal punten geslaagd ja/nee
Lobo Kruising Leon de Knegt nvt nee
Bikkel Kruising Tineke Lieshout nvt nee
Zumba Boxer Jeannette vd Velde nvt nee
Toos Boxer Fred Vreeswijk 46    ja
Alpha Herder Shelly Rijpstra 48    ja
Gaya Amerikaanse Stafford Renate Gerla 48    ja
Booya Kruising Jenny Lustenhouwer 48    ja
Sandy Schotse collie Harry vd Zwet 50    ja
Diesel Labrador Ilona Vos 55    ja
Bono Labrador Nannie Chardonnens 57    ja
Kareltje Kruising Georgette Scheepens 58    ja



En of  je  nu  geslaagd  of  gezakt  bent,  voldoende  of  onvoldoende 
punten hebt, jullie hebben allemaal een hoop gedaan en bijgeleerd. 
Wij  hopen  jullie  allemaal  weer  terug  te  zien  tijdens  de  nieuwe 
cursussen in september!
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GBC  max. aantal punten: 110
Naam hond ras begeleider aantal punten geslaagd ja/nee
Tommy Kruising Rabia de Blauw 67    nee
Alpha Herder Shelly Rijpstra 81    nee
Saartje Mechelse herder Ilonka Rausch 82    nee
Finn Witte herder Alice Tammerijn 85    ja
Odin Flatcoated retriever Miranda van Houten 86    ja
Ollie Parson russel terrier Marion Kientz 89    ja
Jasper Kooikerhondje Rianne Hommel 91    ja
Noah Kruising Ruud van Rijn 93    ja
Bruno Friese stabij Rolf Hofenk 94    ja
Jessie Border/Cairn terrier Wilma Zelders 96    ja
Jaylin Golden retriever Natasja Leffers 96    ja
Chewie Labrador Vanessa Verschelden 98    ja
Boomer Jack Russel Sandra Lustenhouwer 101    ja
Rocky Kruising José Bruins 102    ja

Club GG max. aantal punten: 135
Naam hond ras begeleider aantal punten geslaagd ja/nee
Fiddl Jack russel Lisette vd Zwan 110    ja
Antar Witte herder Henk Tammerijn 118    ja

Pretig Vakantie

Het team van Hondentrainingsgroep
De Goede Combinatie


