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Van de bestuurstafel…
Nu we weer uitgerust en fris van start gaan na de zomervakantie val ik maar
meteen met de deur in huis….. We hebben dringend behoefte aan vrijwilligers!
Deze kunnen we gebruiken voor verschillende zaken/taken. Denk aan hand- en
spandiensten op ons terrein, schoonmaakwerkzaamheden, maar ook tijdens de
internationale Flyballwedstrijd op zondag 25 september a.s. We kunnen u dan op
vrijdag/zaterdag al gebruiken om het terrein in orde te brengen, de BBQ en
keuken te bemensen, verkeer te regelen en alles in goede banen te leiden.
Heeft u zin en tijd? Mail of bel naar: secretaris@kczeeland.nl / 0113340088
en maak onderdeel uit van ons gezellige team.

Wist u dat:




We inventariseren of er behoefte is aan bijvoorbeeld een lezing over honden EHBO, Tellington
TTouch, workshop “Hersenwerk” (denkspelletjes voor honden). Heeft u hier, of in andere zaken
interesse? Laat het mij weten.
De ringtraining weer van start is gegaan. Elke 1e en 3e donderdag van de maand staan Liane en
Ancella voor u klaar in de kantine van de KC in de Wilhelminapolder. U kunt hier met uw viervoeter
vrij instromen en hoeft zich niet aan te melden. Lidmaatschap van de KC is natuurlijk wel vereist;
We als vereniging in september uitgeroepen worden tot vrijwilligersorganisatie van de maand.
Daarvoor is een interview afgenomen met o.a. Irene en Ancella. Er zijn foto’s genomen tijdens de
cursus S&A t.b.v. de inwonerskrant, die verschijnt deze maand als bijlage bij WereldRegio, een
gratis krant op Schouwen-Duiveland.







We van SMWO uit Zierikzee een leuke gevulde snoeppot ontvangen hebben;
Op 1 oktober de clubkampioenschappen Gedrag en Gehoorzaamheid worden gehouden;
Op 9 oktober de clubkampioenschappen behendigheid: beide op onze locatie in Wilhelminadorp;
Op 16 oktober weer een gezamenlijke wandeling zal worden gehouden, informatie daarover zal op
onze locaties worden opgehangen;
Uw ideeën, artikelen/foto’s voor de nieuwsbrief welkom zijn en u kunt deze sturen naar
secretaris@kczeeland.nl. De volgende nieuwsbrief verschijnt in december.

Wens ik u en uw viervoeter(s) weer een mooi seizoen toe binnen onze vereniging en natuurlijk ook veel
leesplezier.
Namens het bestuur, Corina Teunissen, secretaris

Dinsdagavond 12 juli vond de Snuffelavond
plaats op de locatie WP. Een groot aantal honden
met hun baasjes en bazinnetjes maakten kennis
met flyball en/of behendigheid. Eerst werd er een
demonstratie gegeven door o.a. instructeurs van
behendigheid (en de 11-jarige dochter Evi van
instructrice Kathinka). Het zag er ontzettend
professioneel en geroutineerd uit.

Ook het flyballteam demonstreerde hoe hun
discipline werkt en we kregen uitleg over onder
andere de reden waarom de hindernissen daarbij
vrij laag stonden. Gigantisch enthousiaste honden
en handlers. Machtig mooi om te zien. Maar waar
het vanavond om draaide was natuurlijk ook de
mogelijkheid om het zelf te ervaren en alle
bezoekers konden zelf deelnemen aan een
workshop.

Ik heb die avond vele enthousiaste mensen
gesproken en talentvolle honden gezien. Zelf heb
ik met Dutch een poging bij de flyball gewaagd
maar mijn prikkelgevoelige herdertje is daar nog
niet klaar voor. Ondertussen weet ik uit ervaring
dat het allemaal niet zo eenvoudig is, maar wel
een kwestie van trainen. Het plezier van hond en
baas staat ten alle tijde voorop.

Uitgelicht....Rottweiler
Hallo allemaal,
Mijn naam is Maartje Nijssen en verknocht aan het ras Rottweiler. Van baby
af aan ben ik thuis opgegroeid met Rottweilers. Bij mij thuis dienen ze als
familiehond en voor de bewaking van ons fruitteeltbedrijf. Voor mijn bestaan
was (en is) mijn vader al fervent hondenliefhebber. Verschillende rassen zijn
daarbij gepasseerd van Dalmatiër tot Dobermann tot Duitse Herder tot
Rottweiler. Ook hij trainde toen al bij de Kynologen Club Zeeland.
Ody was mijn eerste Rottweiler waarmee ik
gehoorzaamheid ging trainen als 11-jarige meisje op de
Kynologen Club Zeeland. Dit was voor mij ‘de’ sport waar ik
nu na 12 jaar nog steeds ontzettend veel plezier aan beleef.
Het bezig zijn en het zoeken naar mogelijkheden met je
hond is iets verbindend!
Ody was een Rottweiler met pit. Lief voor eigen volk en
naar buitenstaanders eerst even de kat uit de boom kijken.
Ody kreeg helaas kanker en hebben wij op 8,5 jarige leeftijd
in moeten laten slapen.
Toen kwam de Cane Corso
in zicht. Een imposante en machtige verschijning. Na diverse
clubmatches te hebben bezocht en contacten te hebben gelegd, kreeg
ook ik een vleugje Cane Corso mee en ben ik daar in aanraking gekomen
met diverse mensen wat heeft geleid tot Donja. Donja is onze Cane Corso
van 7 jaar. Wij vangen altijd herplaatsers op, omdat wij vinden dat ook zij
een goed thuis verdienen met veel vrijheid en liefde. Donja kwam bij ons
als ‘pup’ van 5 maanden. Met Donja heb ik gehoorzaamheid getraind
waar ze weinig plezier aan beleefde. Eén keer doen is oké, maar de
oefening herhalen was niet wat ze nou echt leuk vond. Toen zijn we in
aanraking gekomen met behendigheid. Het was een bijzondere
verschijning, want er zijn maar weinig Cane Corso’s die je in de sport ziet.
Dit kostte soms veel energie, maar we hebben er veel plezier in gehad!
Nadat Ody er niet meer was, begon het Rottweilervirus toch weer te kriebelen. Maar nu wilde ik graag een
pup. Zodat ik die van begin af aan zelf naar mijn hand kon zetten. Herplaatsers zijn leuk, maar zeker de
Rottweilers en Cane Corso’s hebben toch regelmatig wat bagage bij zich.

En zo kwam Celine. Celine is een zachtaardige Rottweiler. Lief voor
alles en iedereen, maar toch een goede waker. Met haar heb ik
diverse gehoorzaamheidscursussen voltooid.
Ze is super leergierig en werkt graag voor de baas.
Naast gehoorzaamheid doen we met veel plezier behendigheid.

Wat is Flyball?
Flyball is een Hondensport die in de jaren ‘80 via
Amerika en Engeland naar Europa kwam
overwaaien, vooral in België erg populair.
Het is een sport voor werkgrage honden die in

zijn allemaal fouten en moet de hond ook
overnieuw lopen. De honden hoeven niet vanaf
de finishlijn te starten, sommige staan op 15 mtr.
– 10 mtr. of vlakbij, dat maakt niet uit als ze maar
goed kruisen op de hond die binnenkomt.
Training, inzicht en concentratie zijn dan ook
nodig, en natuurlijk is een coach ook heel erg
belangrijk voor het resultaat.
De hoogte van de horden is minimum 17,5 cm en
maximum 35 cm, de hoogte is afhankelijk van de
schofthoogte van de hond min 12,5 cm.
De race wordt gelopen op de hoogte van de
kleinste hond, dat wil dus zeggen dat de kleinste
hond in een team de spronghoogte voor het hele
team bepaald.

een balspelletje hun teveel aan energie kunnen
kwijtraken. Flyball is een teamsport waarbij 4
honden om beurt over 4 hindernissen naar een
toestel rennen. In dit toestel zit een tennisbal en
de hond laat met een druk van de poten de bal uit
het toestel springen en moet die dan zo snel
mogelijk terug over de horden naar z’n baasje
brengen. De bal lader heeft op dat moment al een
nieuwe bal in het toestel geplaatst, want
zodra de hond over de finishlijn is, mag de
volgende hond over diezelfde startlijn gaan.
De honden worden getraind om haast neus-aanneus op de start/finish-lijn te wisselen.
Als de wissel te snel is gaat er ‘n lamp branden
en moet de hond achteraan sluiten en opnieuw
lopen. Te vroeg starten, balverlies, naast de
horden lopen, storen bij het andere team....dat

Het team bestaat uit 6 honden, waaronder 4
basishonden en 2 reservehonden, die mogen om
strategische of praktische reden worden
gewisseld. De coach zorgt voor de opstelling en
instructies tijdens de wedstrijd.
De bal lader staat achter het toestel en zorgt
telkens dat er een nieuwe bal inzit voor de
volgende hond.
In een wedstrijd racen 2 ploegen tegen elkaar,
het team waarvan de 4 honden het eerst foutloos
binnenkomt wint de “heat” meestal bestaat een
race uit 3 heats of soms uit 5 heats, afhankelijk
van de organisatie. Op een toernooi zijn steeds
verschillende teams die tegen elkaar uitkomen.
Ze worden opgesplitst in divisies, waarbij na de
plaatsingsronden de afvallingsreeksen worden
Gelopen. Daarna de finalereeksen die heel erg
spannend kunnen zijn. Maakt niet uit in welke
divisie, spannend blijft het.

De horden en het apparaat staan steeds op
dezelfde afstand zoals vastgelegd in de officiële
reglementen (van start tot finishlijn is ongeveer 31
mtr.). Aan de start/finishlijn een elektronisch
jureringsysteem, die kan tot op 1/100ste van
een seconde de winnaar van een race
aanduiden. Fouten worden aangetoond door het
oplichten van lampen, zoals bij een valse start
enz., maar het is de hoofdscheidsrechter die de
wedstrijd in goede banen zal leiden.

Flyball lijkt heel eenvoudig, maar er komt toch heel wat
voor kijken.
Conditie, teamspirit en enthousiasme van hond en
geleider zijn dan ook heel belangrijk.
Flyball is vooral ook heel erg veel FUN en kan aan elke hond worden aangeleerd die graag apporteert en
een basisgehoorzaamheid cursus heeft gedaan.

Flyball team en wedstrijden
27 april zijn de Flyball wedstrijden begonnen, op 2 oktober is de laatste van dit seizoen. Tot nu toe hebben
we wisselende successen, op onze eigen wedstrijd van 1 mei werd de Holland Express verdiend 1e.
Omdat we door overlijden, ouderdom blessures enz. niet zoveel honden hebben die wedstrijden lopen
gaan we nogal eens met een mix team en dan zit je de ene keer in een divisie met teams die snellere tijden
als ons lopen en is het moeilijk om te winnen, maar soms zit het mee en dat was 15 mei het geval.

We moesten naar Schakkebroek en ons team bestond uit Charly – Ziva – Hoela – Salient - Enya en
Tjedde. Onze coach was Miranda Goetheer en Ellian van Liere en Petra Smits waren onze ballenladers.
Het was hartstikke koud maar goed weer voor de honden om te racen. Onze opdracht was om netjes te
wisselen en geen stomme fouten maken (dat gebeurt nl. nogal eens). S’ Morgens was het speedtrial en
werden we zowaar 1e. Toen moesten we s ’middags aan de bak voor de dubbele afvalling en het ging
eigenlijk nog veel beter. In een spannende finale werden we weer 1e, nou dat was super.
De Jumpers liepen nog een nieuw Belgisch record 15,92 sec. dus iedereen blij.
5-6-7 aug zijn er Europese Flyball Kampioenschappen in Engeland waar wij jammer genoeg niet aan
meedoen doordat we geen team hebben.

21 augustus – 4 september – 11 september –25 september en 2 oktober zijn er nog wedstrijden en dan is
het klaar. 25 September wordt er weer een flyballwedstrijd in Wilhelminadorp georganiseerd en we
hopen dat er dan een heleboel mensen komen om ons te zien flyballen en het misschien zo leuk
vinden dat ze ook gaan flyballen.
Aangeleverd door Nel Kooijmans

Sport & Appèl
Op 12 juli werd de snuffelavond gehouden voor behendigheid en flyball. Aangezien we in de zomer
gewoon doorgaan met de cursus sport & appèl en trainen op de dinsdagavond, konden leden die deze
cursus nog niet kennen er niet aan snuffelen. We geven daarom een kort beeld van de cursus. Sport &
appèl is een cursus waarbij we behendigheid, spelletjes en appèl oefeningen door elkaar gebruiken. Als
beginner is het nodig om alle toestellen te leren kennen en aan te leren. We doen dat in kleine stapjes en
spelenderwijs. De geoefende sport & appèllers zijn op een gegeven moment in staat om oefeningen te
doen die in de gedrag en gehoorzaamheidscursussen pas bij Club GG of het landelijk niveau worden
aangeleerd. Ben je benieuwd, kom dan gerust eens kijken in Zierikzee waar deze cursus wordt gegeven.

Dexter vanuit het vak over de hindernis

Zoek je eigen bal Stella

Deze cursus is ook geschikt voor de kleinste hondjes, zoals Chihuahua Bruno

Uitslagen examens cursussen Gedrag en Gehoorzaamheid
Op 20 juni stonden de examens gepland van een EG en een VEG groep op onze locatie in Sint Laurens,
maar aanhoudende regen die dag zorgde voor een veld vol met water. Twee dagen later stonden ook EG
examens gepland. Gelukkig was het mooie weer teruggekeerd en het waterpeil gezakt, zodat die examens
wel door konden gaan. De groepen van de maandagavond hebben een week later alsnog op een droog
veld hun beste beentje voor kunnen zetten.

Naam geleider
Marco Flameling
Niels Vergouwe
Marina Wisse
Corine Smit
Mildrid de Nood
Ellen de Hamer
Dave Vreeke
Jaap Fonteine
Ad Tramper
Inge Kraak
Moniek Siereveld
Sander v.d. Berg
Andrea Davidse
Monique Christiaansen
Emiel Wisse
Rob Kroes
Cor de Nooijer

Naam hond
Max
Sem
Puk
Body
Maxz
Olga
Nilsson
Effie
Ruby
Zafira
Tuco
Bor
Floor
Jayly
Luna
Bente
Lady

Ras
Punten
Vlaamse Koehond(Bouvier des Flandres) 220
Kruising
245
Golden Retriever
247,5
Kruising (Boomer)
248
Duitse Herder
249,5
Shar-Pei
258
Labrador Retriever
259
Markiesje
261
Tervuerense Herder
269
Weimaraner
276
Engelse Staffordshire Terriër
279
Labrador Retriever
282
Cairn Terriër
285
Labrador Retriever
287
Duitse Herder
287
Leonberger
291
Kruising
299

Naam geleider
Ruben den Hollander
Pauline Heuvelmans
Mitchel Grazell
Martine Blansjaar
Winny Dierks
Marja Wattel
Lotte van Helde

Naam hond
Spike
Yara
Jayden
Cooper
Chienneke
Pimpa
Hugo

Ras
Labrador Retriever
Labrador Retriever
Amerikaanse Cocker Spaniel
Kruising (Labradoodle)
Border Terriër
Engelse Cocker Spaniel
Mastin Español

Punten
260
278,5
282
296
300
308
331,5

Op 7 juli waren de EG cursisten in Wilhelminadorp aan de beurt om te laten zien wat ze al die weken
samen met hun viervoeters hebben geleerd en geoefend.
Naam geleider
Conny Moerman
Adriana Gunter
Elizabeth Robesin
Joke Cornelisse
Corina Teunissen
Danique de Bruine
Sandra Fresen
David de Jong
Kyra Nicolasen
Anja Hiemstra
Rosalie Meijer-Slabber

Naam hond
Evi
Max
Siep
Thomas
Dutch
Levi
Diego
Olly
Zardi
Lester
Storm

Ras
Punten
Dwergpoedel
227
Golden Retriever
235,5
Kruising Friese Stabij/Border Collie 244,5
Duitse Dog
256
Hollandse Herder Langhaar
266,5
Kruising
261,5
Cane Corso
262,5
Parson Russel Terriër
262,5
Kruising Labrador
266,5
Zwitserse Witte Herder
271
Golden Retriever
278

De wijze waarop het examen wordt voorbereid verschilt per cursist en hond. De nieuwe trend is niet
inlopen, maar inspelen, en dat levert ook hele mooie resultaten op!

Op 13 juli en 4 augustus was het weer tijd voor VEG, Club GG en EG examens in Zierikzee.
Naam geleider
Martine Verschoore
Colinda van der Weel
Marije Brouwer
Sigrid Schenk-Baan
Dorien Wandel
Monique Troost
Huib Eerland

Naam hond
Aukje
Tjee
Nero
Nova
Boet
Jango
Charlie

Ras
Friese Stabij
American Bully XL
Kruising
Rhodesian Ridgeback
Heidewachtel
Polski Owczarek Nizinny
Duitse Dog

Naam geleider
Els van Baarle
Mario Scheffers

Naam hond Ras
Emmy
Schapendoes
Mylo
Tervuerense Herder

Punten
373
407,5

Naam geleider
Kees de Glopper
Jacquelien Breukhoven
Jacinta Bos
Jeanette van der Maas
René Weijland
José Vrijdag
Monique Wijgerse
Jolanda v.d. Klooster

Naam hond
Diesel
Mazzel
Cody
Darco
Daisy
Gijs
Max
Deeks

Punten
239,5
244
249
250
258,5
263
268,5
282

Ras
Rottweiler
Jack Russel Terriër
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Duitse Herder
Dalmatiër
Bordeaux Dog
Berner Sennenhond
Rottweiler

Punten
261,5
263
270
274
307
309,5
315

Agenda

-

25 september Internationale flyballwedstrijd bij KC in
Wilhelminadorp

-

1 oktober Clubkampioenschappen GG

-

9 oktober Clubkampioenschappen behendigheid

-

16 oktober Wandeltocht (verdere informatie/locatie volgt)
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