
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de bestuurstafel… 

Als “nieuwe” secretaris zal ik me eerst even voorstellen. Ik ben Corina Teunissen, moeder van een 16-
jarige zoon en gehuwd met een brandweerman. Sinds 18 jaar zijn wij woonachtig in Kapelle (vanwege mijn 
zeer zachte g kan ik m’n Brabantse afkomst niet verloochenen) en bij de recente ledenvergadering heb ik 
me kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Waarom? Omdat verenigingen géén bestaansrecht 
hebben zonder vrijwilligers en omdat ik sinds ruim een jaar de (meestal) trotse eigenaresse ben van een 
langharige Hollandse herder teefje genaamd Dutch.  

 
Mijn harige schat is nu bijna 16 maanden jong en ze is onze eerste hond. 
Volgens de naslagwerken is het “een echte Hollander” met alle raskenmerken 
van dien! In de praktijk betekent dit dat vooral het “vrouwtje” de training hard 
kan gebruiken (schijnt bij meer hondenliefhebbers het geval te zijn). Manlief is 
vooral voor de wilde spelletjes en ook beoefenen ze tot in de 
nachtelijke uurtjes samen het bankhangen. Binnen de KC 

doe ik sinds kort behendigheid en heb een aantal keren de ringtraining gevolgd. 
Recentelijk ben ik weer gestart met de EG cursus (elementaire gehoorzaamheid). Ook 
lopen we graag mee met de wandeltochten en zijn we lid van de Delta Reddingshonden 
Groep (DRG) waar we vlakte speuren beoefenen en in opleiding zijn om een inzetbaar 
team te worden.  
 
Nieuw is ook de nieuwsbrief en u begrijpt dat uw bijdrage hieraan gewenst is. Deel dus 
vooral uw wetenswaardigheden en attendeer ons op zaken die we als hondenliefhebber 
moeten weten. In de toekomst gaat de nieuwsbrief in augustus, december en april verschijnen. 
Wilt u een bijdrage leveren? Mail dan naar secretaris@kczeeland.nl 
 
Wist u dat: 

 Behendigheidsinstructrice Marjan Bosgoed zich met beide honden heeft gekwalificeerd voor 
deelname aan het WK behendigheid in Zaragoza. Van 22 t/m 25 september 2016 mag ze hier met 
haar honden Hokey en Magic, Nederland vertegenwoordigen;. 
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 Sommige cursussen het hele jaar door lopen en geen zomerstop kennen zoals de puppycursussen 
op alle locaties, dat op Schouwen-Duiveland ook Sport & appél, EG, VEG, Club GG doorgaan. Op 
de Bevelanden gaan ook de cursussen EG, VEG door; 

 Er een “Snuffelavond” is op dinsdag 12 juli zodat u en uw hond kennis kunnen maken met onze 
andere takken van sport; 

 Er op 25 september a.s. een internationale Flyball wedstrijd plaats gaat vinden op ons terrein in 
Wilhelminadorp; 

 We altijd helpende handen kunnen gebruiken? U kunt zich als vrijwilliger opgeven voor 
verschillende activiteiten. Bijv. helpen in de kantine, organisatie van activiteiten, bij wedstrijden, 
onderhoud, Klussendag, bij de Dogshow … enz. Informatie is te verkrijgen via 
secretaris@kczeeland.nl 

 
Rest mij u nu alvast een hele mooie zomer toe te wensen en een prettige vakantie. 
 
Namens het bestuur, Corina Teunissen, secretaris 

 
 

 

 

Wedstrijdcompetitie bij HSC de Pijnhorst 

De wedstrijdcompetitie bij HSC de Pijnhorst was 
voor Jalta, Dundi en mij het eerste in dit seizoen. 
Tegelijk was het ook onze eerste wedstrijd in het 
categorie B1. 
Afgelopen winter hebben wij regelmatig kunnen 
trainen in de manege Stal Groot Prooyen in 
Middelburg. In maart zijn wij weer gestart met het 
trainen bij onze thuisclub in Wilhelminadorp. 
Naast het trainen op de bekende vertrouwde 
velden is het voor de honden zeer belangrijk om 
goed te presteren op de nieuwe, nog onbekende 
terreinen.  
De dag is begonnen met vroeg opstaan. Om tijd 
te besparen had ik alle benodigdheden de vorige 
avond al in de auto gestopt. Wij maakten een snel 
wandelingetje, ontbeten snel en licht en 
vertrokken rond 6.45.  
Voor deze wedstrijd waren er in de categorie 
Large veel, ruim tweehonderd, honden 
ingeschreven.  
Men kon promotie plaatsen krijgen en punten 
verdienen voor de wedstrijdcompetitie. 
Grote honden werden ingedeeld in twee groepen; 
iedere groep had haar eigen ring. Jalta en Dundi 
waren ingedeeld in groep 2.  
Het terrein van de HSC de Pijnhorst is zeer ruim - 
er was ruim genoeg plaats voor parkeren en de 
tenten en er was ook een vrij groot veld om met 
honden even te spelen. In de directe omgeving 
kon men lange wandelingen maken. 
Iedere wedstrijd hoop ik stiekem onze rasgenoten 
te ontmoeten. Helaas… ook nu waren mijn 
Vizslas de enige deelneemsters van dit ras.  
Als eerste stond Jumping op het programma. 
Gezien een groot aantal deelnemers konden wij 
lang verkennen. Het parcours had wat 

“knelpunten” – momenten die om extra aandacht 
en/of een uitdaging vroegen. Het verschil tussen 
B1 en A is daardoor meteen zichtbaar. Jalta en ik 
waren als vierde aan de beurt en liepen het 
parcours foutloos. Daarna moest ik lang wachten 
op de beurt van Dundi. Op afstand kon je niet 
zien welk nummer bezig was; om mijn beurt niet 
te missen liep ik steeds tussen de tent en de 
start. Het leidde af, verminderde de concentratie, 
gaf een vervelend gevoel. Een scherm met een 
nummer zou een oplossing kunnen zijn. Dundi, 
veel minder ervaren hond, begon het parcours vol 
vertrouwen en snel, maar pakte het verkeerde gat 
van de tunnel. Jalta eindigde als 11de met 37 
punten, Dundi was gediskwalificeerd. 
VP was ook niet eenvoudig. Ondanks het goed te 
kunnen verkennen heb ik Dundi een sprong 
verkeerd aangegeven en was er een weigering 
voor gerekend. Met Jalta ging het verkeerd bij 
sprong nummer 2 en wij kregen een “dsk”.  
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Intussen werd het kouder en begon te regenen, 
maar de wedstrijd ging gewoon door. Het derde  
parcours, het spel, was het moeilijkst van alle 
drie. Vooral de palen insteek was zeer lastig. 
Jalta eindigde foutloos als 12de. Een poging om 
Dundi zelfstandiger te laten lopen mislukte – zij 
miste de ingang van de tunnel en kreeg “dsk”. 
Jammer. 
Andere leden van ons Zeeuwse team deden in 
het algemeen zeer goed. Vooral Nienke en Fenna 
hebben het uitzonderlijk goed gedaan - met 2 
eerste plaatsen waren zij de ware uitblinkers. 
Leonie en Chelsea werden de eerste bij het spel. 
Zonder prijzen, maar vol nieuwe ervaringen reed 
ik terug naar huis. Het was een lange leerzame 
dag. 
 
Groeten van Anja, Jalta en Dundi.  
 
 
 

 
 

 

 

Behendigheid 

Een sport waarbij de hond op aanwijzingen van de 
geleider een parcours af moet leggen. 
Met zo min mogelijk fouten, in de snelste tijd. 
 
Wilt u weten of deze sport misschien iets is voor u en 
uw hond? 
 
Kom dan naar de Snuffelavond van de KC Zeeland 
op dinsdag 12 juli. 
 
Vanaf 19:00 uur zijn er demonstraties van deze leuke 
sport  en is er gelegenheid om zelf ook een proeflesje 
te volgen. 
 
De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 
Kom gewoon gezellig langs op ons terrein aan de Westhavendijk 2 in Wilhelminadorp. 
 
Wel meenemen: een hond die graag met de baas wil werken en een baas die zelf vlot uit de voeten kan. 
 
Geen tijd om langs te komen, maar al wel het besluit genomen om volgend seizoen een cursus te gaan 
volgen? Schrijf u dan in via www.kczeeland.nl 
 
Wilt u eerst nog meer weten? Stuur dan een berichtje naar behendigheid@kczeeland.nl 
 
 
 

Team Up 2016 

Gisteren (17 januari) zijn we met een groepje van 
de KC Zeeland naar de Jaarlijkse Team Up 
wedstrijd geweest. Dit is een 
behendigheidswedstrijd in de vorm van een team-
wedstrijd. Ieder team bestaat uit twee handlers 
met hun hond.  
We waren dit keer met een kleiner clubje dan 
voorgaande jaren. Marjan Bosgoed met Hokey en 
Magic vormden een team “Magic Pumi”, Els met 

Xouma en Ed met Brika waren “De Zwartjes” 
Katinka Traas met Bobbie en Rineke Smit (ik dus) 
met Robbie waren “Bobbie en Robbie”, Katinka 
met Banjo en ik met Sammy waren 
“Sammerdebanjo” (ja die teamnamen verzinnen 
is altijd moeilijk) en dan Marleen Francke met 
Hoela en ik met Kelly waren “Dark Power”. Het 
was een gemengd gezelschap, Kelly, Brika, 
Magic zijn wat oudere honden met ervaring, 
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Hokey nog wel jong, maar met wel veel ervaring 
en een hele goede staat van dienst. Maar Banjo, 
Hoela, Robbie, Sammy en Xouma zijn nog 
jonkies. 
’s Morgens om 6 uur van huis, onderweg in 
Kapelle Marleen en Hoela opgepikt en zo met 
een bus vol vertrokken richting Liempde. Daar om 
kwart voor 8 aangekomen waren we één van de 
eersten. Els en Ed waren er al en hadden een 
plekje gereserveerd in de bak waar we de stoelen 
en benches voor de honden kwijt konden. Het 
parcours werd ondertussen opgebouwd door de 
organisatie (Agility Fanatics). Hier nog even bij 
geholpen, hondjes uitgelaten en toen om 9 uur 
parcours verkennen.  
We liepen eerst een vast parcours daarna een 
jumping en dan tot slot de estafette. De estafette 
werd gelopen in omgekeerde volgorde van de 
stand, dus wie het laagst stonden moesten eerst 
enz. Toen we na het vast en de jumping gelopen 
te hebben even keken wanneer we in de estafette 
moesten starten waren we eigenlijk wel verbaasd  
dat het Dark Power team als 4e stond en dus als 
46e moest starten….de Zwartjes stonden 5e en 
Magic Pumi stond 9e. De andere teams stonden 
34e. (allebei 34e want ze hadden dezelfde 
punten).  
Het werd nu dus nog wel spannend. Want het 
was zaak om geen DK (diskwalificatie=fout 
toestel nemen) op te lopen. Magic Pumi (Marjan) 
deed het goed, geen fouten en steeg hierdoor 
van de 9e naar de 5e plaats. De Zwartjes (Els en 
Ed) iets minder want Els liep een DK, maar 
verder geen fouten en zakten hierdoor van de 5e 

naar de 12e plaats. Toen moesten wij, Marleen en 
ik, Team Dark Power…maar het ging goed en 
Kelly liep tegen een foutje aan, afloop A, maar 
verder foutloos en Hoela deed het geweldig, 
foutloos !! Het team wat derde stond maakte een 
DK dus die hadden we ingehaald. Toen moesten 
er nog twee teams, maar die waren eigenlijk niet 
meer in te halen of ze moesten er een hele erge 
puinhoop van maken en dat deden ze niet. Dus 
Dark Power geëindigd met een derde plek, super 
trots op ons team en hele grote rozet gewonnen.  
Moe, maar voldaan na een gezellige dag 
behendigheid en plezier met de honden gingen 
we weer huiswaarts. 
Volgend jaar gaan we zeker weer en wie weet 
kunnen we dan nog wel wat meer clubgenoten 
motiveren om aan deze erg leuke wedstrijd mee 
te doen. 

 

Competitiewedstrijd 4 juni

Na jaren van de wedstrijdkalender te zijn geweest 
kwam halverwege vorig jaar de vraag of het 
mogelijk was om bij ons op het terrein een 
competitie wedstrijd te organiseren voor de 
behendigheid. We zijn met een aantal mensen bij 
elkaar gaan zitten en hebben toen besloten er 
helemaal voor te gaan. KC Zeeland heeft een 
mooi terrein en daar moeten we zeker gebruik 
van maken. Er ging een aanvraag naar de raad 
van beheer of we een wedstrijd mochten 
organiseren voor de B2 en C klasse en als er 
ruimte over was de A klasse. Toen we van de 
Raad groen licht kregen moesten we concrete 
plannen gaan bedenken wie ging wat doen. We 
kwamen er achter dat het toch wel heel wat 
voeten in de aarde had maar we lieten ons niet 
kisten. Om de 6 weken kwamen we bij elkaar en 
werd alles besproken stiekem was het ook wel 
erg gezellig. Toen de inschrijvingen open gingen 
werd het heel spannend zouden genoeg mensen 
het waard vinden om naar ons Wilhelminadorp af 

te reizen? Langzaam druppelde de inschrijvingen 
binnen en ze bleven binnen komen we waren 
helemaal verbaasd. Uiteindelijk het resultaat 220 
inschrijvingen dus we zaten helemaal vol het kon 
niet op zo blij maar ook waren we stiekem ook 
een beetje ongerust we moeten deze mensen 
ook allemaal kwijt pfff, het heeft ons wat  



 
kopzorgen gekost. Gelukkig hadden we twee 
parkeerwachters die niet op hun mondje waren 
gevallen en die kwamen ons helpen. De dag voor 
de wedstrijd moest alles klaar gezet worden nu 
ging het gebeuren alles werd opgemeten en 
afgezet met linten een doolhof is er niks bij. 
Geluid werd gebracht en de eerste deelnemers 
druppelden binnen. 

 
4 Juni we gaan er voor om 6.30 waren we er 
helemaal klaar voor nu moest het gebeuren de 
auto's kwamen aan en het liep als een trein 
iedereen was geduldig. Om 9.00 stond iedereen 
klaar de ringen waren start klaar de wedstrijd is 
begonnen. Het zonnetje begon te schijnen het 
kon niet anders dan dat het een top dag zou 
worden. Alles verliep volgens schema allemaal 
blije hondjes en tevreden baasjes. 
Toen de laatste prijzen waren uitgedeeld konden 
we terug kijken om een mooie en geslaagde dag. 
Er komt zeker een vervolg op hopelijk tot volgend 
jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Uitslagen examens cursussen Gedrag en Gehoorzaamheid 

Na warme decemberdagen en examens die rond Sinterklaas en voor Kerst hebben plaatsgevonden was de 
eerstvolgende groep in Zierikzee op 12 januari 2016 alweer aan de beurt om te laten zien wat ze al die 
weken hadden geoefend. Het was intussen wat kouder geworden, maar gelukkig lag er nog geen sneeuw. 
Helaas konden niet alle deelnemers aan het EG examen zonder regen hun parcours lopen, maar gelukkig 
is wel iedereen geslaagd. 
 
 

 

 



Naam geleider   Naam hond Ras     Punten 
Ferdinand van der Toorn  Kees  Keeshond       230 
Martine Verschoore de la Houssaije Aukje  Friese Stabij       242 
Irinja Noort    Boef  Kruising        242,5 
Ascha Kikstra    Vino  Border Collie        244 
Sigrid Schenk-Baan   Nova  Rhodesian Ridgeback  257,5 
Jikke van Loo    Lady  Cocker Spaniël   259,5 
Monique Troost   Jango  Polski Owczarek Nizinny     279 
Anne Mara Muijsson   Jerry  Leonberger        279,5  
 
Een dag later was het de beurt aan de woensdagochtend EG groep in Wilhelminadorp. Het weer was 
gelukkig voor de deelnemende cursisten en examinators Rob Kaasenbrood en Marije v.d. Velde een stuk 
beter. Het is altijd spannend wie er met de felbegeerde medaille thuiskomen. In dit geval waren dat Yvette 
en Bruno.  
 
Naam geleider   Naam hond Ras     Punten 
Liesbeth Harthoorn   Senna  Mechelse Herder      228,5 
Betsie Murre    Max  Kooikerhondje       251 
Barbara Moerland   Sniper  Witte Herder        252 
Jolanda Sleeuwenhoek  Diesel  Rottweiler        263 
Silvia Vermeule   Lexy  Grote Poedel       277 
Yvette van Koelen   Bruno  Golden doodle   283,5 
 
Op 20 februari 2016 hebben Janneke Jacobse en Douwe en Nettie Zwaan en Pedro deelgenomen aan het 
landelijk examen voor GGB, dat werd georganiseerd door KC Scheldezoom in Bergen op Zoom. De 
weersvoorspellingen op die dat waren ook niet best. Maar gelukkig heeft iedere deelnemer met droog weer 
alle oefeningen kunnen doen. Dat het niet altijd lukt om een examen met goed gevolg af te ronden komt 
wellicht verhoudingsgewijs nog het meest voor bij de landelijke examens. Natuurlijk komt het ook voor dat 
je hond sommige oefeningen best moeilijk vindt, of hij of zij is nog erg speels en maakt er ineens een 
feestje van tijdens een oefening. Soms heeft het ook te maken met stress van het baasje. Voor iedereen 
die wel eens heeft gezegd ‘dat doet ‘ie anders nooit’ is er een schrale troost, want gelukkig is het iedereen 
wel eens overkomen. Zo maakte de deelnemende Berner Sennenhond tijdens het GGB examen er ook 
een fantastisch feestje van. Ze huppelde in de rondte, haalde bolletjes op, terwijl ze naar het vak moest. 
Gelukkig konden haar bazin en alle andere deelnemers en toeschouwers er hartelijk om lachen en dat is 
ook het beste. 
 
 

  
 



 
 
2e van links is onze Janneke Jacobse met Douwe 

 
Janneke heeft samen met Douwe het examen met goed gevolg afgerond en 215 punten behaald en dat 
voor de eerste keer! Van harte gefeliciteerd. 
In maart was het weer tijd voor diverse clubexamens in Wilhelminadorp en in Zierikzee. Doordat er 
doorlopend puppycursussen worden gegeven worden eigenlijk alle vervolgcursussen ook doorlopend 
gegeven. Dit betekent dat de groepen die in oktober en november vorig jaar zijn begonnen rond deze 
periode aan het examen toe waren.  
 
Op woensdagmorgen 2 maart heeft keurmeester Suzette Vermaire bekeken hoe de EG cursisten in 
Wilhelminadorp samen met hun hondjes hun beste beentje voorzetten en ook deze keer met een heel goed 
resultaat.  
 
Naam geleider   Naam hond Ras     Punten 
Ina Brand    Benno  Boerenfox       250 
Michelle Goetheer   Joep  Friese Stabij       262,5 
Wilma Schrijver   Bonny  Kelpie         271 
Josianne Broerse   Bailey  Kooikerhondje    272 
Ben Polderdijk   Kit  Kruising       273 
Anja de Jonge    Maxie  Boerenfox       285,5 
Yvette van Koelen   Quinte  Grote Zwitserse Sennenhond   297 
 
Op 8 en 15 maart was het weer de beurt aan een VEG en een EG groep in Zierikzee.  
 
Naam geleider   Naam hond Ras           Punten 
Lilly Hillebrand   Nora  Nova Scotia Duck Tolling Retriever  288,5 
Cocky Vroom    Joep  Dwergteckel             304,5 
Els van Baarle   Emmy  Schapendoes                 317 
 
Naam geleider   Naam hond Ras           Punten 
Colinda v.d. Weel   Tjee  American Bully XL             243,5 
Dorien Wandel   Boet  Heidewachtel              255 
Marije Brouwer   Nero  Kruising                               279,5 
Huib Eerland    Charlie  Duitse Dog            281 
 
We sluiten dit overzicht af met de EG en VEG cursisten die 8 juni examen hebben gedaan. Het weer was 
goed, al werd het in de loop van de avond wel een stuk kouder en daar had niet iedereen rekening mee 
gehouden. Gelukkig is de kantine groot genoeg en zorgde Nelly als vanouds voor koffie en thee. In de 
eerste VEG groep ’s avonds hadden we twee winnaars. De beide Kooikerhondjes in deze groep hadden 
hun beste beentje voorgezet mochten de allebei medaille in ontvangst nemen! 

 



Met het organiseren van examens komt altijd wel even wat kijken. Zorgen dat er genoeg formulieren zijn en 
natuurlijk diploma’s en medailles. Dit alles kan niet zonder ondersteuning van vrijwilligers die bereid zijn om 
te helpen bij de administratie. Langs deze weg wil ik Jessica, Jan en Heleen dan ook hartelijk danken voor 
hun bijdrage. 
 
Naam geleider   Naam hond Ras     Punten 
Corinda Nieuwenhuize  Romy  Engelse Cocker Spaniël  234 
Frans Boudewijn   Kobus  Rottweiler       260 
Mien Catsman   Goofy  Beagle       261 
Els Hendrikse    Tess  Kruising       261,5 
Annelies Boogaard   Kyra  Golden Retriever       265 
Birgit van Zijl    Stella  Dalmatiër       272,5 
Sandra Helder   Bobby  Havanezer       275 
 
Naam geleider   Naam hond Ras     Punten 
Ina Brand    Benno  Boerenfox       264,5 
Ben Polderdijk   Kit  Kruising       269 
Silvia Vermeule   Lexy  Grote Poedel       276,5 
Anja de Jonge    Maxie  Boerenfox       293,5 
Betsie Murre    Max  Kooikerhondje       294 
Josianne Broerse   Bailey  Kooikerhondje       294 
 
Naam geleider   Naam hond Ras     Punten 
Ellen de Jonge   Sacha  Kruising    270 
C. van der Maas   Joep  Jack Russel Terriër      272,5 
Paul Smeets    Wampie Grand Basset Griffon Vendéen   286 
Ronald Perquin   Izzy  Duitse Herder       289,5 
Ingrid Zandee    Sara  Cairn Terriër       306,5 
Vera van Liere   Ana  Kruising       307,5 
 
 
Mariëlle Schenk 
 

Uitgelicht....Heidewachtel 

Even voorstellen: Frans ( penningmeester KC Zeeland ) en Irene ( activiteiten en PR KC Zeeland ) 
helemaal verslingerd aan het ras Heidewachtel of, zoals de officiële benaming verluidt: Kleine 
Munsterlander Vorstehhund. De Heidewachtel is een middelgrote hond met een zeer harmonische 
lichaamsbouw en qua karakter zeer leergierig en intelligent, ook heel 
stabiel en evenwichtig. Het is zeer zeker geen hond waarover je alleen 
maar baas moet willen spelen, maar een hond waarmee je moet 
samenwerken op een eerlijke en consequente manier: een ijzeren 
vuist in een dikke fluwelen handschoen. Hij blijft je uitproberen en zijn 
hele karakter maakt dat je er gek op bent of dat je er gek van wordt! 
In 1987 kochten we onze eerste Heidewachtel bij kennel von Beer’s 
Freunde van Liane Lampio in Vlissingen. Wat waren we blij dat we 
weer een hond hadden, nadat we 3 maanden daarvoor onze, als 
dwergpoedel verkochte, maar tot middenslag uitgegroeide poedel 
Peppie hadden moeten laten inslapen. Onze Fabian Tristan von 
Beer’s Freunde was onze eerste rashond en wel van een heel ander 
karakter als wat we gewend waren! Hij was superlief, maar doordat we 
hem niet consequent genoeg opgevoed hadden, waren er wel eens 
problemen met andere honden, met name reuen. In 1992 namen we 
er een speelkameraad voor hem bij, Kristian Jordie von Beer’s 
Freunde en samen hadden die 2, zeker de eerste tijd, heel veel 
plezier! Later boterde het wat minder, maar ze bleven bij elkaar. Toen 
onze Tristan in 2000 overleed, bleef Jordie alleen achter, maar niet 
voor lang, want heel onverwachts kwam er een lief vriendinnetje  



( herplaatser van 11 jaar ) bij voor hem. Doordat haar eigenaren in omstandigheden verkeerden waarbij zij 
niet langer gewenst was, moest ze maar weg! In eerste instantie was het een tijdelijke opvang, maar ze 
was zo lief en aanhankelijk dat we besloten dat ze bij ons mocht blijven, onze Hummel Hubble von Beer’s 
Freunde, in de wandeling Humpy genaamd. Ze verdiende beslist geen schoonheidsprijs, want ze had een 
kont als een salontafel, maar wel prachtige lange oren en zo’n lief karakter dat we gewoon voor haar 
vielen! Hele verhalen kwam ze vertellen in de keuken en als je daar dan op in ging, ging ze op haar rug 
liggen van pure extase! Ruim 5 jaar is ze bij ons gebleven en uiteindelijk in 2006, oud 16 jaar en 3 
maanden, is ze rustig ingeslapen. Onze Jordie was dekreu en heeft in 2002 een teefje van van Loenerhof 
gedekt, waaruit wij onze Hayka Kyra hebben gehouden; Kyra was de stammoeder van onze Kennel von 
Jordie’s Erbe en heeft in 2006 haar eerste nest gekregen. Doordat zij oogproblemen kreeg ( cataract ) 
hebben we niet met haar verder gefokt en zij is in november 2015 overleden. Jordie overleed in 2004 en 
toen kwam Caleb Yoran Jent Kim von Sanne’s Heim bij ons wonen, onze kanjer! Frans heeft de 
jachttrainingen met hem gedaan en ik de shows; hij is Nederlands Kampioen, Luxemburgs Kampioen en 
Bundessieger 2008. Tevens is hij dekreu en de vader van onze Djody Zitah’s Neue von Jordie’s Erbe, die 
nu zelf voor de 2e keer moeder is geworden.  
Nadat Hummel in 2006 overleden was, kwam Heidenymfe Zitah von Beer’s Freunde bij ons wonen; onze 
Zitah heeft ervoor gezorgd dat we onze kennelnaam voort konden zetten en heeft ons 4 prachtige nesten 
gegeven. In augustus wordt zij 10 jaar, is waarschijnlijk de oudste hond bij Sport en Appèl in Zierikzee wat 
ze met veel plezier doet en vindt het nog steeds leuk om met haar beide dochters, Djody en Eshley te 
spelen en uit te dagen. 
Zowel met Djody als met Eshley doet Frans de jachttraining, de een op zaterdagmorgen en de ander op 
zondagmorgen, best wel een opgave, maar de beide dames doen het heel goed, zodat het niet belangrijk 
is hoe vroeg je op moet in het weekend: baas en hond hebben veel plezier! 
 
Djody heeft op 2 mei 2016 het leven geschonken aan 10 
puppy’s, 4 reuen en 6 teven. Een van deze reutjes blijft bij 
ons : Gillian Tristan von Jordie’s Erbe, in de wandeling 
Tristan genaamd. Ook deze jongeman gaat opgeleid worden 
tot jachthond, maar voorlopig mag hij nog even puppy blijven 
en hoeft hij nog niet op jachttraining, dat heeft nog even de 
tijd. Voorlopig is niets veilig voor zijn kleine dolktandjes en 
worden de buxus- en lavendeltakken in de tuin, al dan niet 
aangevreten, braaf geapporteerd. Aan ons de taak om hem 
bij te brengen dat dit niet de bedoeling is , maar tegelijkertijd 
zijn “werklust “ niet tegen te gaan. Daar hebben we een 
behoorlijke kluif aan, om in hondentaal te spreken, maar dat 
gaat ons zeker lukken, komt goed! 
 
We zijn blij met en heel trots op onze 5 kanjers en hopen nog heel lang plezier met elkaar te maken! 
 
Irene en Frans 
Yoran, Zitah, Djody, Eshley en Tristan 
 
 
 

Snertwandeling 

Nieuwjaars wandeling nieuwe stijl een groot succes maar kan altijd beter.  
    
Op zondag 3 januari 2016 is de eerste Nieuwjaars wandeling nieuwe stijl  
gehouden. Zo’n 60 a 70 baasjes en bazinnetjes met hun trouwe viervoeter 
waren aanwezig om iedereen nieuwjaar te wensen. Om 11.00 uur zijn we de 
wandeling begonnen. Het  startpunt was op onze mooie locatie in 
Wilhelminadorp en het startsein werd gegeven door Frans Hubregtse. 
De grote ronde zo’n 7 kilometer ging langs de weg naar de Goese Sas. Daar 
aangekomen konden de honden losgelaten worden en konden onze weg 
vervolgen langs de Oosterschelde. Dit was een waar spektakel. De honden 
vlogen alle kanten op over de dijk, op het strand en genoten met volle teugen. 

De begeleiders hadden een mooie verharde weg om op te lopen dus het was goed te doen voor iedereen. 



Na een leuke wandeling langs het water zijn we op een gegeven moment weer een B-weg in gegaan waar 
de honden nog los konden lopen want er kwam daar geen verkeer. Zo zijn we dwars door de weilanden 
achterlangs onze locatie terecht gekomen waar uit de bossen een Damhert vluchtte waar gelukkig maar 
twee honden achterna gingen en niet de hele horde. Geen van de honden kon het Damhert bijhouden dus 
de twee honden kwamen netjes terug bij hun baasje. Aangekomen bij de kantine van onze vereniging 
hebben de mensen een lekker bakje koffie gedronken en gezellig wat bijgepraat.  
 

Ook was er dit jaar een kleine ronde voor de puppy’s georganiseerd, deze 
werd begeleidt door Irene en Frans Hubregtse. Hondjes die eigenlijk niet zo 
graag voorop lopen, liepen nu vooraan om de weg te wijzen en waren heel 
enthousiast.  
 
Kortom de Nieuwjaars wandeling nieuwe stijl was een waar succes en 
gezellig. Maar ook voor de organisatie was het een verademing want er viel 
niet veel  te organiseren want alles was al aanwezig in de kantine die nog 
versierd was van de afgelopen kerstdagen, wat 
ontzettend gezellig was allemaal.  Volgend jaar 

gaan we het zeker weer doen op deze manier, want het is een leuk rondje. 
Goed te belopen en ontzettend gezellig in onze kantine. Maar zoals de kop 
van dit verhaal al zegt  
het kan altijd beter dus volgende Nieuwjaars wandeling gaan we voor de 100  
baasjes en 100 viervoeters.   
          
De activiteitencommissie staat al te trappelen om het volgend jaar weer te 
organiseren en weer te zorgen voor een leuke surprise.  
 
 
De activiteitencommissie 
 
 
 
 

 Strandwandeling 10 april jl. 

De oudere honden konden verzamelen bij strandopgang Brouwersdam, ter hoogte van Perry’s Beachclub 
voor de langere route. Aan de puppy’s is uiteraard ook gedacht. Zij verzamelden zich bij strandopgang 
Kijkduin. Onder leiding van Henk hebben ze een kort lesje gehad op het strand en lekker geravot, om 
vervolgens samen met de rest van de groep een drankje en desgewenst een hapje te nuttigen bij 
strandtent De Branding. 
 
 

  
Het was super mooi weer en bij laag water een 
lekker breed strand om te rennen. Een enkele 
hond waagde zich alvast in de nog koude 
Noordzee, weer anderen hebben zich uitgeleefd 
door lekker even te graven of te rollen in het 
zand. Kortom, een leuke dag waaraan iedereen 
veel plezier heeft beleefd en voor herhaling 
vatbaar! 
 



 
 
 

 
 

Op onze facebookpagina Kynologenclub Zeeland staan 
nog veel meer foto’s en ervaringen! 
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Aktiviteiten Behendigheid 2016 

-31 juli 2016 Bij Jumping de Weel in Nisse  houden we een 

behendigheidswedstrijd. IMCA Nederland en KC Zeeland 

organiseren dit samen. Meer info op www.imcanederland.nl 

onder het kopje benefietwedstrijd. 

-9 oktober 2016 Clubkampioenschappen behendigheid.                                                         

-eind oktober/begin november   

workshop behendigheid meer info volgt.     

 

 

S n u f f e l a v o n d 

  

K C 

  

Z e e l a n d 

  

d i n s d a g 
  1 2 

  j u l i 
  v a n a f 

  1 9 . 0 0 
  u u r 

  

W a t :   d e m o n s t r a t i e s   v a n   b e h e n d i g h e i d   e n   f l y b a l l   e n   e r   i s g e l e g e n h e i d   o m   z e l f   o o k   e e n   p r o e f l e s j e     

v a n   d e z e   l e u k e   s p o r t ( e n )   t e   v o l g e n .     

M e e n e m e n :     e e n   h o n d   d i e   g r a a g   m e t   d e   b a a s   w i l   w e r k e n   e n   e e n   b a a s     

d i e   z e l f   v l o t   u i t   d e   v o e t e n   k a n .   

W a a r :   o n s   t e r r e i n   a a n   d e   W e s t h a v e n d i j k   2   i n   W i l h e l m i n a d o r p .   

V r a g e n ?   S t u u r   e e n   e - m a i l   n a a r   b e h e n d i g h e i d @ k c z e e l a n d . n l   o f   f l y b a l l @ k c z e e l a n d                                                                                           

http://www.imcanederland.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://images.clipartpanda.com/agility-clipart-AgilityWelshCorgiLargePic.jpg&imgrefurl=http://www.clipartpanda.com/categories/agility-clipart&docid=Cjwnh5a4q2QRZM&tbnid=RZZuBOj6kKpSwM:&w=534&h=534&hl=nl&ei=mK3uVu3MGKX06ASJvpHoCQ


Colofon     Inleveren kopij voor 7 augustus 
      secretaris@kczeeland.nl 
     

Voorzitter: 
Henk Schenk 
0111-641318 
voorzitter@kczeeland.nl 
 
Secretaris:  
Corina Teunissen 
0113-340088 
secretaris@kczeeland.nl 
 
Advertenties Nieuwsbrief 
Penningmeester: 
Frans Hubregtse 
0187-669080 
penningmeester@kczeeland.nl 
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