
Van de bestuurstafel 

 

Na een druk zomerseizoen zijn we met de winterse buien van 10 en 11 december beland in een 

echte witte winter. Het duurt in het Zeeuwse nooit zolang dus de lessen die ingepland staan, gaan 

gewoon door. U krijgt bericht mocht het terrein of de voorspelling het niet toelaten. 

We kijken terug op een sportief jaar waar alle takken van onze vereniging goed zijn bezig geweest. U 

vindt verderop in deze brief daar meer over.  

Ook kijken we vooruit en hopen samen met de commissie van De Dogshow Goes op een mooie 

show.  De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. 

Binnen het bestuur werd ook terug en in de toekomst gekeken. Onze voorzitter, Henk Schenk, kon 

door ziekte niet  doen wat hij zo heel graag wil, lesgeven en voor de vereniging naar buiten  treden 

om de hondensport zijn plek te geven. Ook hij kijkt in de toekomst en stelt zijn plaats binnen het 

bestuur in de voorjaarsvergadering vacant. We zijn dus op zoek naar bevlogen mensen die tijd en zin 

hebben en zich voor KC Zeeland willen in te zetten. 

In het huidige bestuur is Frans Hubregtse de penningmeester,  Rob Kaasenbrood de man die op de 

locaties zorgt dat alles goed verzorgd blijft,  Liane Eekman organiseert  samen met Irene Hubregtse 

de activiteiten waarbij Irene ook de PR doet. Petra Bakker draait sinds september ad interim mee en 

stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie. De voorzitter wordt in functie gekozen en de andere 

posten worden verdeeld. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door vrijwilligers die zich voor 

diverse zaken inzetten. 

Vanaf deze pagina vragen we u eens te overwegen of een stukje vrijwilligerswerk niet iets voor u is. 

Draai eens een tijdje mee. Het huidige bestuur zou daar erg mee geholpen zijn. 

 

Kerst- en Nieuwjaarswens 

 

Namens het bestuur, 

instructeurs en alle  

andere vrijwilligers 

wensen wij u 

Prettige Kerstdagen en 

een gelukkig Nieuwjaar 



Clubkampioenschap Gedrag en Gehoorzaamheid op 28 oktober 2017 In Wilhelminapolder 

Op 28 oktober hebben we onze jaarlijkse clubkampioenschappen gedrag en gehoorzaamheid gehouden. Ook 

dit jaar konden we weer rekenen op ondersteuning van deelnemers in de organisatie. De opbouwploeg was al 

op tijd aanwezig om alles klaar te zetten. Na ontvangst met koffie/thee en een lekkere verse appelflap, waren 

alle deelnemers opgewarmd voor de wedstrijden. Het deelnemersveld was divers, de jongste deelnemers 

waren slechts 10 weken en de oudste ruim 7 jaar. Alle baasjes en hondjes zetten hun beste beentje voor. 

Tussen de middag konden de deelnemers kennis maken met de nieuwe hondensport Hoopers. Marjan en 

Nienke hebben een leuke workshop gegeven, waarbij iedereen de gelegenheid had om met zijn hond te 

oefenen.  

Er was een goed verzorgde lunch en kon iedereen weer even op temperatuur komen voordat we met de finale 

gingen beginnen. 

De uitslagen van deze dag zijn: 

Puppy 

1. Marije v.d. Velde met Sky 
2. Henk Neels met Benthe  
3. Frans Hubregtse met Harry 

EG 

1. Femke Grootveld met Nanuq  
2. Piet Ruissen met Marvelle 
3. Hennie van Strien met Luna 

VEG 

1. Sander van den Berge met Bor 
2. Niek Versluis met Jill 
3. Hennie van Strien met Luna 

Club GG 

1. Marina Siebkes met Charlie 
2. Henk Muste met Djeko 
3. Piet Ruissen met Gytha 

OBB 

1. Marina Siebkes met Charlie 
2. Henk Muste met Djeko 

 

Clubkampioenen GG 2017:  

Clubniveau Marije v.d. Velde met Sky 

Landelijk niveau Marina Siebkes met Charlie 

 

Ook was er weer een uitreiking van de Chris Geerse Bokaal voor  

de meest veelbelovende combinatie voor de toekomst.  

Dit was dit jaar Piet Ruissen met Marvelle. 





Cursus opbouw gedrag en gehoorzaamheid 

We starten vaak met de Puppy cursus en leren de basisopvoeding van de hond 

Dan stromen we door naar Elementaire Gehoorzaamheid de basisoefeningen gehoorzaamheid worden 

aangeleerd. 

Vervolgens krijgen we extra stof voor de gehoorzaamheid met de daarbij behorende oefeningen en dat heet 

dan Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid. 

Daarnaast hebben we Club GG dit staat voor Club gedrag en gehoorzaamheid dit is de cursus ter 

voorbereiding op de landelijke Obedience uitgeschreven door de Raad van Beheer. 

Verder heeft onze vereniging nog een aantal sportcursussen waaronder Flyball en behendigheid, echter bij 

deze cursus moet uw hond minimaal 1 jaar oud zijn.  

Mocht je de term Agility tegenkomen dan wordt daar de behendigheid specifiek mee bedoeld. 

Sport & Appèl 

Dit is een cursus waarbij we behendigheid, spelletjes en appeloefeningen door elkaar gebruiken. Als beginner is 

het nodig alle toestellen te leren kennen en aan te leren. We doen dat in kleine stapjes en spelenderwijs.  

Hoopers is een nieuwe tak bij de club. Iedereen kan hieraan deelnemen.  

Hoopers is een leuke, nieuwe en volwaardige opzichzelfstaande hondensport. Deze sport is geschikt voor elke 
hond en elke handler.  

Hoopers is een sport met bepaalde fysieke en mentale eisen. De aangepaste hindernissen in Hoopers zorgen 
voor een minimale lichamelijke belasting voor zowel hond als handler. 

 Hoopers Nederland hanteert aangepaste aanleertechnieken. Het aanleren van de oefeningen gebeurt 
'drukvrij'. Het is tenslotte de bedoeling dat het vooral leuk blijft.  

Uiteindelijk kan de hond een parcours zelfstandig afleggen op stem- en lichaamsaanwijzingen van de handler, 
die daarbij op 1 plek blijft staat en dus niet hoeft mee te rennen en zelfs niet hoeft mee te lopen. Bij Hoopers 
Nederland leren wij de hindernissen dusdanig aan, dat de handler op afstand de hond kan dirigeren langs en 
door de hindernissen. 

Hoopers is een volwaardige sport, maar kan ook worden gebruikt om jonge honden voor te bereiden op agility 
en het is tevens een prachtige sport voor honden die door ouderdom of blessures niet meer kunnen 
deelnemen aan agility. De minimale lichamelijke belasting bij Hoopers maakt het een sport voor alle honden in 
alle leeftijden. 

Hoopers Nederland is opgericht door Liesbeth Hogendoorn van KGC-Delphi Almere. 

http://www.kgc-d.com/


Cursussen 

Vanaf 11 januari 2018 wordt er een nieuwe cursus KK1 gestart in Voorne-Putten. 

Locatie kantine KVVP, Voorweg 7a te Spijkenisse. 

Opgave via :      secretaris@kczeeland.nl 

Kosten: €.120,00 voor 20 lessen. 

Wat houdt KK1 in?    

De cursus Kynologische Kennis 1 (KK 1) biedt de basisinformatie voor iedereen die meer van honden wil 

weten. Als (toekomstig) bestuurder van een kynologische vereniging of als (toekomstig) fokker bijvoorbeeld 

geeft deze cursus je de basiskennis om je hobby te kunnen beoefenen. Deze cursus is daarnaast een goede 

basis voor vervolgopleidingen binnen de kynologie, zoals de opleiding tot keurmeester of instructeur. Voor 

de opleiding tot exterieurkeurmeester is deze opleiding zelfs verplicht. 

In deze cursus komen de volgende vakken aan bod: 

 Structuur, werkwijze van de georganiseerde kynologie en huisvestingsregels (Kynologisch Reglement); 

 Rassenkennis (het aan de hand van foto’s herkennen van rashonden); 

 Voedingsleer; 

 Voortplanting; 

 Gedragsleer; 

 Erfelijkheidsleer (basis); 

 De in de kynologie gehanteerde terminologie; 

 Gezondheidsleer en verzorging. 

Er is 2x per jaar de mogelijkheid om bij de Raad van Beheer examen te doen. Deze informatie vindt u op de 

site van de raad van Beheer. 

 

mailto:secretaris@kczeeland.nl


Wat gebeurt er zoal in de vereniging: 

 

WK Behendigheid 2017 Liberec Tsjechië. 

 

Elk jaar mogen er 12 honden vanuit Nederland 

naar het WK om daar ons land te 

vertegenwoordigen. 4 Small, 4 Medium en 4 Large 

honden.  

Op het WK worden er 2 onderdelen gelopen, het 

team onderdeel en het individuele deel. Het team 

wil zeggen dat je met 3 honden een Nederlands 

team vormt en alle 3 de uitslagen tellen, hoeven niet eens de allersnelste honden te zijn, met 3 keer foutloos 

kom je al een heel eind. Met het team loop je een jumping en een vast parcours. Het individuele gedeelte loop 

je ook een jumping en een vast parcours, maar hier is de concurrentie groot, alleen foutloos echt niet goed 

genoeg, moet ook hard gaan. 

43 landen strijden om de begeerde titel, Wereldkampioen worden, dat is iets om mee thuis te komen. 

Hoe kom je op het WK als deelnemer? In Nederland kan je aan de selectiewedstrijden voor het WK deelnemen 

als je op een bepaald niveau loopt. Dan volgen er 4 wedstrijddagen in april en mei en in die dagen moet je zien 

genoeg punten bij elkaar te lopen om bij de eerste 3  in jouw klasse (small, medium of large) te eindigen. Er 

gaan er 4 per klasse, maar de eerste 3 gaan voor team en individueel en de vierde hond loopt alleen individueel 

en is een aanwijsplaats door de coaches. 

Hokey en ik hebben ons dit jaar als 2
e
 geplaats dus zeker voor deelname voor zowel  team als individueel 

(medium klasse) 

Voor mij is WK lopen niet echt een droom die uitkomt, maar wel een hele motiverende wedstrijd. Wij in 

Nederland zijn op behendigheid gebied zeker goed bezig, maar op wereld niveau kunnen we nog heel veel 

leren. Neem als voorbeeld Hokey, mijn pumi, topper in Nederland, foutloos rondje in Nederlandse competitie 

wil zeggen minimaal top 3. Op het WK foutloze jumping, 23 ste plaats!! Ofwel moet echt nog wel beter. En 

waar zit het dan in? Techniek beheersen we wel, maar dan het vertrouwen op het kunnen en vooral de keuze 

van de kortste weg en niet de keuze van de langste, veilige weg. In de uitslag op het WK zitten er 30 honden in 

dezelfde seconde op de uitslaglijst dus als je er vanuit gaat dat honden 5 meter per seconde lopen en jij kiest 

voor een draai buitenom en dat is voor de hond 2 meter extra gaat je dat tijd kosten die je niet hebt. Voor mij 

geeft het WK dan ook echt een motiverende werking om het nog beter te doen, ga uit van je hond zijn kunde 

en ga daar ook voor! 

Trots ben ik zeker op mijn Hokey die zich geweldig heeft laten zien op zo’n inmens grote indrukwekkende 

wedstrijd.  En  de indruk die het maakt als je bij de opening met het nederlands team het stadion binnen komt, 

tuurlijk mag je trots zijn op je prestatie, hard werken wordt beloond zeg ik altijd.  Hard werken hebben we 

gedaan, maar vergeet niet hebben ook veel lol samen. 

Daarom  vind ik het ook weer heerlijk om op de kc op het veld te staan les te geven, WK is voor vele 

combinaties misschien heel ver weg, maar de lol die we beleven samen op het veld is heel veel waard. Soms 

maar hele kleine stapjes of bij andere wat grotere, maar genieten van de vooruitgang en de samenwerking daar 

gaat het om en die gebruik ik weer om mezelf te inspireren harder te werken met mijn eigen honden.  



Harder werken is misschien niet het goeie woord, vooral meer lol samen daar gaat het om! Werken kan je ook 

vervangen door een spelletje, behendigheid is een spelletje, net als om bomen heen rennen, slootje springen 

en bijv. van de glijbaan af gaan. 

Maar vooral, geniet van je hond, leren is groeien, wat je hem ook leert, maakt niet uit, zo heerlijk om die 

ontwikkeling te zien, ontwikkeling creëert zo’n geweldige band dus jouw en je hond, wordt altijd beloont. 

 

Marjan en Hokey 

 

 



World Dogshow           Leipzig 2017.  

German Winner en World Dogshow Winner zijn titels die je niet zomaar krijgt. 

We gingen naar de show in Leipzig met onze twee Friese Stabij’s. 

Hoofdzakelijk voor Nurja v.d. Eenhoornleijn die inmiddels 12 jaar is en uitkomt 

in de Veteranen klasse, we hadden besloten dat deze shows haar laatste shows 

zouden zijn i.v.m. leeftijd en gezondheid. 

 

Bine Uut d’ ôôge Dune deed mee in de Kampioenklasse op deze twee shows. 

 

Dag 1 de German Winner Show:  er deden 12 Stabijs mee. 

Nurja werd 1
e
 met een uitmuntend en kreeg de titel:                                  

German Veteraan Winner 2017. 

Helemaal blij mee!!!  Bine werd in haar klasse 2 uitmuntend 

 

Dag 2 de World Dogshow  2017:  er deden 17 stabijs mee. 

We waren weer vroeg aanwezig en om 9 uur zaten we aan  een bakje koffie te wachten tot we aan de beurt 

waren. Om 12.30u was het dan zover.  Nurja kreeg deze dag een zeer goed. Ze liep niet goed, waarschijnlijk 

teveel  gelopen de dag ervoor. Jammer maar helaas. 

Toen was de beurt was aan Bine die heeft een min puntje en dat is dat ze haar staart altijd te hoog draagt. 

Dit weten we en met de gene waar ze bij in de ring staat is de kans zeer klein dat ze zou winnen. 

Maar niks is minder waar, net voor dat we aan de beurt zijn schrikt ze van het geklap van de keurmeester en 



deuren die dicht slaan. 

Nou daar stond ik dan met een hond die stress vertoont, staart tussen de benen heeft en onrustig is. 

En ik dacht nou dat wordt niks meer. 

Komen we in de ring moesten we 3 rondjes lopen. Kijk ik in mijn oog hoek en zie dat Bine perfect loopt staart 

netjes laag. En ik zenuwachtig ondanks dat ik toch al heel wat shows gelopen heb. 

Nou dan sta je daar in de ring met een hond die rustig voor de keurmeester staart en netjes loopt.   Dan word 

je in de teven kampioensklasse eerste met een uitmuntend. 

Maar we waren er nog niet. Nu moesten we tegen alle teefjes met een 1 uitmuntend. En nog steeds loopt Bine 

netjes mee. En heb ik al haar aandacht. 

Het werd een spannende strijd met weer twee rondjes en nog een rondje lopen. 

en toen werden we   1
e
 Beste teef. 

Ik sprong een gat in de lucht YES  ze heeft de titel WORLDS WINNER 2017 gewonnen. 

Daar werd na afloop een glaasje bubbels op gedronken. Want dit hadden wij echt niet aan zien komen. 

We gingen voor Nurja maar Bine ging er met de prijs vandoor, en nu krijgt ze weer een mooie titel achter haar 

naam op de stamboom. 

De trotse baasjes Ad en Ancella. 

 

Ringtraining 

Ancella Kloet en Lianne Eekman verzorgen voor de KC Zeeland de ringtraining. 

Ringtraining is specifiek voor rashonden en hun eigenearen. Wanneer men met de hond aan de tentoonstelling 

of clubmatch wil deelnemen moet de hond op de juiste wijze aan een kermeester worden gepresenteerd. 

Alleen dan komt de schoonheid van de hond optimaal tot haar recht. 

Tijdens de ringtraining wordt dan ook geleerd hoe men de hond op de juiste wijze laat lopen en laat staan, en 

leert de hond zich te presenteren tussen andere honden. 

De training bij KC Zeeland wordt op de 1
e
 en 3

e
 donderdagavond van de maand gegeven op de locatie in 

Wilhelminadorp. 



De Dogshow Goes 

Op 31 maart & 1 april 2018 zijn de Zeelandhallen te Goes weer het decor van de internationale 

hondententoonstelling Dogshow Goes met toekenning van het CAC en CACIB. De commissie is alweer een tijdje 

aan het werk om een mooie show neer te zetten. 

Ook dit keer een dubbelshow, dat wil zeggen, dat op beide dagen alle rassen worden gekeurd met toekenning 

van CAC en CACIB. 

Er zijn dat weekend dus twee (inter)nationale kampioenschapsprijzen te winnen. 

De show valt onder de auspiciën van de Raad van beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de Federation 

Cynologique International. 

Heeft u een rashond met erkende FCI stamboom dan kunt u deelnemen aan de hondenshows. De shows 

houden in dat u de hond voorbrengt in een ring met een erkende keurmeester voor uw ras. De keurmeester 

beoordeelt uw hond door middel van een kwalificatie en een keurrapport. 

Wordt uw hond beste reu of beste teef met de kwalificatie uitmuntend dan krijgt uw hond een Certificat 

d'Aptitude au Championnat. Het is – letterlijk vertaald – een certificaat van geschiktheid tot kampioen. Met 4 

behaalde CAC’s kan uw hond Nederlands Kampioen worden. 

Krijg je een CACIB ?? 

CACIB is de afkorting van Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté. Volgens de 

keurmeester is je hond dan geschikt om internationaal schoonheidskampioen te zijn. 

Heeft uw hond in 3 verschillende landen een CACIB gehaald dan kan hij internationaal schoonheidskampioen 

worden. 

Deze dagen zijn ook uiterst geschikt om te kijken naar alle, ook bijzondere,  rassen die ingeschreven  zijn. De 

show biedt een verscheidenheid aan standhouders.  

Inschrijven kan via de website: www.dogshowgoes.nl  

Wilt u met uw hond komen kijken bent u van harte welkom, kosten zijn €. 5,= per hond (vergeet uw 

inentingsboekje/dierenpaspoort  niet) en €. 6,= p.p. en kinderen en 65+ zijn gratis. 

 

 

 

 

 

http://www.dogshowgoes.nl/


Vrijwilligers 

De Dogshow Goes  verwelkomt per dag circa 1500 

honden en hun begeleiders.  

Dit kan niet plaats vinden zonder een grote schare van 

vrijwilligers. Er zijn op vrijdag mensen nodig die helpen met 

het opbouwen in de hallen. 

Op de zaterdag en de zondag hebben we ook een 

enthousiast team aan vrijwilligers nodig om alles in goede 

banen te leiden.  

Ben jij de persoon die er blij van wordt om te helpen en 

heb je tijd, geef je dan op via: info@dogshowgoes.nl 

Wij zorgen er dan voor dat het u aan niets ontbreekt.  

Heb je nog vragen, stel ze gerust via bij voorkeur mail of 06 1386 8739 

 

 

Evenementen 2018 

Nieuwjaarswandeling  7 januari vanaf terrein Wilhelminapolder 

De Dogshow Goes   31 maart – 1 april 

Agilitywedstrijd   3 juni   

Flyballwedstrijd   16 september 

 

 

mailto:info@dogshowgoes.nl

