
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de bestuurstafel… 

Aan het eind van het jaar blik ik altijd graag even terug…….wat hebben we de 
afgelopen maanden veel activiteiten op de KC gehad! In september de 
Internationale flyballwedstrijd gevolgd door de clubkampioenschappen 
Gehoorzaamheid, Behendigheid en Flyball. Vanaf de zijlijn en/of vanuit de kantine 
ben ik regelmatig deelgenoot geweest en ik maak dan ook graag van deze 
gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers ontzettend te bedanken voor hun inzet en 
moeite die het heeft gekost om bovenstaande mogelijk te maken. 
 
Half oktober hebben we de meeste van jullie gemist bij de strandwandeling maar 
dat gaan jullie vast goedmaken bij de Nieuwjaarswandeling die op de agenda staat 
voor het nieuwe jaar! Noteer 8 januari alvast in je agenda. 

 
Wist u dat: 

 Nelly (vrijwilligster kantine) en Piet (van dat mooie KC-terrein) een nest puppy’s hebben gekregen? 
Dat moeder en haar kroost (3 reutjes, 3 teefjes) het ontzettend goed doen en groeien als kool; 

 De Ringtraining, nieuwe cursussen Behendigheid en Flyball in maart 2017 weer starten; De 
Dogshow weer plaats gaat vinden in 2017 (15 en 16 april); 

 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 (zie Persbericht in nieuwsbrief) … enz.  
Informatie is te verkrijgen via secretaris@kczeeland.nl 

 
Ik kijk uit naar 2017 en wens jullie alvast hele fijne feestdagen toe. Doe voorzichtig en tot ziens in het 
nieuwe jaar. 
 
Namens het bestuur, Corina Teunissen, secretaris 
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Jumpin’ de Weel 

 

31 juli, voor het derde achtereenvolgende jaar was onze vereniging te gast bij de Weelruiters in Nisse.  
Hier vindt jaarlijks ‘het’ paardenevenement van Zeeland plaats, zondag 31 juli was het de dag van het 

mennen. De organisatie van het evenement had aan de KC gevraagd of 
wij iets van hondensport konden laten zien, leuke combi samen met de 
paarden en geeft het publiek wat vaak in grote aantallen komt kijken wat 
extra’s. Het terrein is geweldig, voldoende ruimte voor iedereen, strak 
kort gemaaid grasveld, ideaal om een wedstrijd te organiseren. Maar nu 
is er dat hele kleine minpuntje van het in Zeeland wonen, het is altijd ver 
weg. Als wij als KC Zeeland een open wedstrijd organiseren is de kans 
groot dat we niet verder dan 30 inschrijvingen komen, terwijl om een 
leuke wedstrijddag in te vullen er best 100 mogen inschrijven. 
De oplossing kwam in een samenwerking met de IMCA (organisatie 
welke het WK agility voor ras- en ras loze honden organiseert). IMCA 
Nederland houd jaarlijks een landelijke Benefietwedstrijd om zowat geld 
binnen te halen om de deelname aan het WK te kunnen bekostigen. Zo 
helpen we elkaar, IMCA heeft een benefiet op een mooie locatie, wordt 
geholpen door de KC die de behendigheidsbaan en vrijwilligers verzorgt 
en voor de KC Zeeland is het een mooie manier om de club en de 
behendigheid te promoten in hun eigen regio. Als dank voor alle 
mensen van de KC die geholpen hebben om de wedstrijd mogelijk te 
maken, krijgen we van de IMCA een nieuw behendigheidstoestel welke 
aan vervanging toe is. Dit jaar wordt het een 3 meter tunneltje, die 
steeds meer in de wedstrijden gebruikt wordt, maar die wij niet bezitten. 

 
Dan de wedstrijd, een bewolkte, ietwat winderige dag, maar droog wat het belangrijkste is.  Als 
keurmeester was Johan Taks, al jaar en dag IMCA-supporter bereid gevonden de hele dag te keuren. Er 
kon gestart worden in 4 klassen, debutanten, wedstrijd A, wedstrijd open (B + C) en veteranen. We starten 
met de wedstrijdlopers zodat de debutanten zich nog wat langer zenuwachtig konden maken. Voor 
iedereen waren er 3 rondjes om te lopen, vast parcours, jumping en een spel. De rondjes die de 
keurmeester bedacht had waren goed te lopen, maar ook met genoeg uitdaging er kon van alles misgaan. 
Leuk was dat de naast gelegen tribune steeds goed gevuld was. Het publiek wat in eerste instantie naar de 
paarden komt kijken, was ook heel enthousiast over het stukje hondensport wat te zien was. De wedstrijd 
liep lekker en we waren keurig eind van de middag op tijd klaar. De goed gevulde prijzentafel gaf de 
wedstrijd een mooie afsluiting van een geslaagde dag. Achteraf ben je blij dat het klaar is, toch altijd veel 
werk, maar het is toch wel erg leuk om een wedstrijd te lopen ‘bijna thuis’ voor eigen publiek. Weet niet wat 
we volgend jaar gaan doen, maar houd de weekenden van de jumpin’ de Weel maar in de gaten, altijd leuk 
om even te gaan kijken. 
 
Rest nog om eenieder die bijgedragen heeft om deze dag tot een succes te maken hartelijk te bedanken, ik 
ga geen namen noemen, bang om iemand te vergeten, maar iedereen die geholpen heeft, jullie waren 
geweldig, zonder jullie gaat het niet.  Dank jullie wel! 
Jumpin’ de Weel, dank voor de gastvrijheid en wie weet tot een volgende gelegenheid. 
  
Pieter (IMCA)                                                                                                                                             
Marjan (KC Zeeland) 
 
 

 

 



Uitslagen examens cursussen Gedrag en Gehoorzaamheid  

Examens worden met de doorlopende cursussen het hele jaar door gehouden. In deze editie van het 
overzicht van de uitslagen de examens van groepen Elementaire Gehoorzaamheid. Het eerste examen na 
de zomervakantie, waarin we met mooi weer lekker konden doortrainen en oefenen werd gehouden in 
Wilhelminadorp op 8 september.  
 
Naam geleider  Naam hond Ras     Punten 
Mariska van den Hoek Tom  Engelse Bulldog     255 
Arjen Davidse   Senja  Noorse Lundehund     260,5 
Rika Hoebeke   Azora  Samojeed       261,5 
Diane Engelbert  Bailey  Border Collie       269 
Linda Roozemaal  Lizzy  Border Collie           279 
Fernanda Mol   Barbie  American Bully XL       284,5 
 
Op 24 oktober waren de EG cursisten in Zierikzee helemaal klaar voor het examen. Sommigen hebben 
zich extra degelijk voorbereid door het weekend voor het examen nog even samen op het veld de laatste 
puntjes op de ‘i’ te zetten. 
 
Naam geleider  Naam hond Ras     Punten 
Wendy Cornelisse   Easy  Nederlandse Schapendoes  242 
Kees Clement   Thor  Labrador Retriever   243 
Erika Kater   Fedde  Friese Stabij    254,5 
Dana Goudswaard  Zara  Berner Sennenhond   279 
Monique Vaes   Indy  Australian Shepherd   281 
Pascale Polderman  Bas  Labrador Retriever   283 
Rob van Tongeren  Buddy  Labrador Retriever   283 
Ron Zorge   Esra  Boerenfox    285 
Ceesjan Maaskant  Sky  Kruising     290,5 
Claudia Visser  Mylo  Labrador Retriever   295 
 

 
 
Op 21 november waren de EG cursisten in St. Laurens aan de beurt om hun beste beentje voor te zetten. 
 
Naam geleider  Naam hond Ras     Punten 
Dieuwertje Pankow  Tinka  Amerikaanse Bulldog   264,5 
Debhora Ringenaldes Fighter  West Highland White Terriër  268 
Susan Poppe   Caith  Duitse Herder     280,5 
 



Clubkampioenschappen Gedrag en Gehoorzaamheid 2016 

 

Op zaterdag 1 oktober hebben we onder hele mooie weersomstandigheden de clubkampioenschappen 
Gedrag en Gehoorzaamheid gehouden. Ook dit jaar heeft menigeen zich opgegeven om voor diverse 
taken zijn of haar bijdrage te leveren, van opbouw van de ringen, tot aan bijhouden van scores en 
verzorgen van de lunch. Na de opbouw van de ringen en het uitdelen van de nummers was het eerst tijd 
voor een kopje koffie of thee met een echte Zeeuwse Bolus. Daarmee hadden de baasjes energie genoeg 
voor deze sportieve onderlinge wedstrijd om samen met hun beste maatje op vier voeten te laten zien wat 
ze kunnen. In de ochtend namen de deelnemers aan alle niveaus van puppy tot en met GGB het tegen 
elkaar op.  

 

 

Tussendoor was er gelegenheid om even met je hond te wandelen of als baasje je hersens te kraken op de 
kennisquiz. Ook dit jaar hebben we gezellig met zijn allen geluncht. Onze vrijwilligers hebben dat weer heel 
goed verzorgd. 

  

In de middag was het tijd voor de finales per niveau en voor de uitslag en prijsuitreiking van de kennisquiz, 
die werd gewonnen door Mascha Meijer. Hennie van Strien met haar Samojeed Luna zijn uitgeroepen tot 
de meest veelbelovende combinatie en zij mochten de Chris Geerse Wisselbokaal mee naar huis nemen. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd!  



 
 
Tijdens de grote finale moesten de winnaars van alle niveaus tegen elkaar voor de titels clubkampioen GG 
en Landelijk 2016. Marije v.d. Velde met Axel kwam als eerste over de streep en zijn samen Clubkampioen 
GG 2016, de tweede plaats was voor Cocky Vroom met Joep en de derde plaats voor Corina van 
Oudheusden met Loly. Voor de landelijke niveaus waren Mario Scheffers met Mylo de beste combinatie 
van 2016. Allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd!!  
 

 

We mogen terugkijken op een zeer geslaagde dag, niet in de laatste plaats mede dankzij onze sponsoren 
Happy Dog, Bodbijl Diervoeders en Dierenpension en Trimsalon De Hooge Meet!  
 
UITSLAGEN FINALES 
Naam Geleider  Naam Hond    Ras 
 
Puppy Beginners 
Hennie van Strien  Luna    Samojeed 
Irene Hubregtse  Tristan    Heidewachtel 
Trinus Joziasse  Kyto    Mechelse Herder 
Puppy  
Corina van Oudheusden Loly    Leonberger 
Susan Poppe   Caith    Duitse Herder 
Desiree van Splunder  Sky    Labradoodle 
 
EG 
Sander van den Berge Bor    Labrador Retriever 
Ina Brand   Jasper    Heidewachtel 
Kees Clement   Thor    Labrador Retriever 
 
VEG 
Cocky Vroom   Joep    Dwergteckel 
Mariëlle Schenk  Maisa    Kaukasische Owcharka 
Brenda Dekker  Diesel    Kruising 
 
 



Club GG 
Marije v.d. Velde  Axel    Grote Poedel 
Romy Krijger   Kanjer    Border Collie 
Mario Scheffers  Mylo    Tervuerense Herder 
 
GGB/GG1 
Mario Scheffers  Mylo    Tervuerense Herder 
Lili Keim   Reza    Duitse Herder 
Romy Krijger   Kanjer    Border Collie 
 

 
 

Clubkampioenschappen Behendigheid 2016 

Wij als KC streven er elk jaar naar om weer de clubkampioenschappen te organiseren. Een leuke gezellige 
onderlinge wedstrijd op eigen terrein. Vanwege een drukke wedstrijdkalender is het altijd moeilijk een “vrij” 
weekend te vinden, dit jaar werd het zondag 9 oktober. Tja oktober een buitenwedstrijd, kan vriezen of 
dooien maar dit jaar gezegend met een zonovergoten dag. 
 
Als organisatie doe je je best om alles op die dag in 
goede banen te leiden, een leuke keurmeester te zoeken, 
elke deelnemer wat mee naar huis te geven (grote dank 
aan onze sponsor Wallis diervoeding uit Ovezande), voor 
een goed gevulde prijzentafel te zorgen en als dan ook 
het weer nog mee zit dan kan de dag niet meer 
mislukken. Van beginner tot wedstrijdloper eenieder kan 
op zijn eigen niveau mee doen met de 
clubkampioenschappen. In 5 categorieën werd er gestart, 
wedstrijdgroep B2/C, wedstrijdgroep B1, wedstrijdgroep 
A, gevorderden en beginners. Er worden 3 parkoersen 
gelopen die mee tellen voor het clubkampioenschap en 
als 4 het onderdeel nog een spel, voor de lol en natuurlijk 
voor de leuke prijzen.  
 
Elk jaar worden er 2 combinaties clubkampioen, 1 uit de wedstrijdlopers en 1 uit de groep van de beginners 
en gevorderden. Extra is de Sylvia van Belzen bokaal, te winnen door nieuw aankomend talent wat 
hiermee hopelijk een extra duwtje in de rug krijgt om toch vooral door te gaan. Sylvia van Belzen is de 
overleden vrouw van Joost van Belzen (behendigheidsinstructeur), en zij was altijd heel begaan met de 
nieuwe instroom van behendigheidsmensen die ze altijd erg goed wist te stimuleren om vooral door te 
gaan en een stapje harder te werken, de aanhouder wint. 
 

 
2016: 
Clubkampioen wedstrijdgroep                : Anja van Traa met Jalta 
Clubkampioen beginners/gevorderden  : Marga de Pagter met Gideon 
Sylvia van Belzen bokaal                             : Nicolien Craste met Chienna 



 
 
9 oktober was zonder meer een erg geslaagde dag, zeker ook door onze keurmeester uit Zeeuws-
Vlaanderen Adri van den Bosch. Hij had voor elk niveau leuke, uitdagende rondjes, goed bevallen om weer 
eens iemand van buiten onze vereniging als keurmeester te hebben. 
Hiermee wil ik dan ook gelijk een oproep doen aan alle beginners en gevorderden behendigheidslopers op 
Wilhelminadorp en Middelburg. Kom eens zo’n dag mee beleven, een erg leuke dag, gewoon kijken wat 
jullie geleerd hebben en bij niemand gaat het altijd goed, ook niet bij de mensen die al tig jaren wedstrijd 
lopen, fouten maken mag, daar leer je weer van. Lekker een dag met je hond bezig en vooral genieten van 
de dingen die hij goed doet. Als voorbeeld, neem Gideon van Marga. Het eerste vast parcours wou die de 
kattenloop niet op, had een aantal aanmoedigen nodig om er toch op te gaan, het 2e vast parcours 
hetzelfde en bij het laatste onderdeel het spel, geen twijfel, 1 lijn zo de kattenloop op, hoe trots kan je dan 
zijn! Super gedaan. 
 
Zo graag zien wij dan ook volgend jaar een hoop inschrijvingen meer, vooral van de beginnende 
mensen, je instructeur is er, alle hulp proberen we jullie te geven, stap over die drempel en kom 
gezellig meedoen met de clubkampioenschappen op de KC!  
Een datum voor volgend jaar hebben we nog niet, maar zodra we die gevonden hebben laten we het weten 
zodat iedereen die ruim op tijd in de agenda kan zetten. 
 
Organisatie clubkampioenschappen behendigheid, Katinka en Marjan 
 

 
 



 

 

 

…                 SPT 46   
  

…     Wedstrijdgroep B2/C           MPT 70   

pl snr geleider hond ras grootte tijd w a f disk score punten 

1 3 Marjan Bosgoed Hokey Pumi M 36,09           100 

2 5 Kees Stoel Nevan Pumi M 37,03           80 

3 2 Loes Houmes Nala 
Belgische Herder, 
Groenendael 

L 45,96 1       5,00 60 

4 1 Esther Buth Mojo Border Collie L 42,38 1   1   10,00 40 

5 4 Katinka Traas Banjo Shetland Sheepdog M         ng 500,00   

 …            

…                 SPT 46   
  

…     Wedstrijdgroep B1           MPT 70   

pl snr geleider hond ras grootte tijd w a f disk score punten 

1 14 Alex Traas Maya Shetland Sheepdog M 43,84           100 

2 6 Anja van Traa Jalta Vizla L 45,38           92 

3 12 Simone Kimmel Chewey Tibbetaanse Terriër M 48,08         2,08 83 

4 16 Rineke Smit Kelly 
Australian Working 
Kelpie 

L (M) 43,88     1   5,00 75 

5 13 Eddy de Waal Brica Kruising L (M) 44,69     1   5,00 67 

6 10 Anja van Traa Dundi Vizla L 59,28 1       18,28 58 

7 8 
Monique 
Westerwijk 

Kamikaze Border Collie L 58,21 1   2   27,21 50 

8 9 Hanny Meijdam Denzel Border Collie L         disk 100,00   

9 11 Rineke Smit Sammy Border Collie L         disk 100,00   

10 15 Marleen Francke Hoela Pumi M         disk 100,00   

11 17 Leonie Traas Chelsea Shetland Sheepdog S         disk 100,00   

12 7 Rineke Smit Robbie Border Collie L         ng 500,00   

 …            

…                 SPT 46   
  

…     Wedstrijdgroep A           MPT 70   

pl snr geleider hond ras grootte tijd w a f disk score punten 

1 21 Corine Westveer Morrey Shetland Sheepdog M 29,73     1   5,00 100 

2 19 Nicoline vd Maas Lizzy Flatcoated Retriever L 35,98     1   5,00 83 

3 20 Simone Kimmel Obiwan Mudi M 49,86 2       13,86 67 

4 18 Pieter Bezuijen Jindi Border Collie L         disk 100,00   

5 22 Evy Traas Bobbie Kruising M         disk 100,00   

6 23 Anouk Koole Roxy Border Collie M         ng 500,00   

 …            

…                 SPT 999   
  

…     Gevorderden           MPT 999   

pl snr geleider hond ras grootte tijd w a f disk score punten 

1 26 Nicoline vd Maas Chienna Flatcoated Retriever L 23,80     2   10,00 100 

2 24 Rijo Meulbroek Cato Briard L 55,46     3   15,00 67 

3 25 Ilse Zuidweg Blitzz Border Collie L 81,20     6   30,00 33 

 …            

…                 SPT 999   
  

…     Beginners           MPT 999   

pl snr geleider hond ras grootte tijd w a f disk score punten 

1 27 Marga de Pagter Gideon Duitse Herder L 62,93     3   15,00 100 

2 29 John Lint Yazu Cairn Terriër S 72,06     4   20,00 67 

3 28 Betsie Murre Max Kooikerhondje M (S)         disk 100,00   



Workshop behendigheid 

Workshop behendigheid door Mark Fonteijn 
 
Gelukkig heeft de KC Zeeland een flinke groep 
wedstrijdlopers, die vult eenieder voor zichzelf in, de 1 doet 
5 wedstrijden op een jaar en de ander 35, maar het 
enthousiasme is er niet minder om. Om deze groep 
mensen het hele jaar door op niveau te laten trainen is er 
extra de winter en zomertraining, waar er heel specifiek op 
parcoursen lopen wordt getraind. Daarnaast halen we ook 
af en toe eens iemand van ‘buiten’ om les te geven. Even 
een frisse kijk op hoe we bezig zijn kan heel verkwikkend 
werken om dan weer met nieuwe energie en wijsheden 
aan de gang te gaan. 

 
6 november waren we blij Mark Fonteijn te kunnen verwelkomen bij ons op de KC. Landelijk fenomeen in 
de behendigheid, staat vooral bekend om zijn positieve benadering in het werken met de honden, plezier in 
de agility staat voorop en hij probeert met positieve feedback de mensen naar een hoger niveau te tillen. 
Het was dan ook niet moeilijk om deelname voor zijn workshop te vinden. Enthousiast waren we al voor hij 
kwam, nu nadat hij is geweest nog meer dus laten we hopen dat hij ergens in het voorjaar nog eens de tijd 
kan vinden om naar het veld in Wilhelminadorp te komen. 
 
Zomertraining, wintertraining en workshops behendigheid staan open voor KC leden die al wedstrijden 
lopen of net een startlicentie hebben aangevraagd en binnenkort aan wedstrijden gaan beginnen.  
 
Organisatie Workshop Katinka en Marjan 
 
 

 

 

Instructeurs behendigheid in het zonnetje 

 
Katinka Traas: Een aantal jaren geleden ben ik met mijn Labrador begonnen bij de KC met GG. Tijdens 
onze les was aan de andere kant van het veld de behendigheid bezig, het leek me super omdat te gaan 
doen. Zogezegd heb ik me aangemeld en wat een lol dat we hadden. Na een tijdje werd ik gevraagd of ik 
het leuk zou vinden om instructeur te worden. Een enorme eer. 
Na een stageperiode mocht ik aan de slag. Gelukkig had ik lieve 
mede instructeurs achter me staan waar ik regelmatig tips aan 
kon vragen en dat doen we nog steeds. Je bent nooit uitgeleerd.  
 

Drie jaar geleden kwam 
Banjo bij ons en met hem 
ben ik wedstrijden gaan 
lopen. Daardoor ging ik 
ook anders kijken naar de 
behendigheid en dat neem 
ik mee tijdens het 
lesgeven. Je bent nooit uitgeleerd. Het belangrijkste is dat je 
behendigheid samen moet doen met je hond. Iets mooiers is er niet. 
Uiteindelijk wordt je samen een team en daar draait het bij 
behendigheid om. 
Marjan Bosgoed: Een stukje over jezelf schrijven, goh eens denken. 
Goede reden om eens in het archief te duiken om na te gaan hoe 
lang ik nu eindelijk met de behendigheid bezig ben. 
 



De eerste stappen op het veld op Wilhelminadorp waren samen met mijn grote poedel Sultan. In die tijd 
had ik jaren een grote wens en dat was een grote poedel en daar behendigheid mee gaan doen. Heeft een 
tijdje op zich laten wachten omdat ik een veel te drukke baan had en dit niet viel te combineren, maar 
uiteindelijk ging ik minder werken en toen kon het eindelijk. Het leuke was dat ik zo lang die wens heb 
gehad en toen die daadwerkelijk in vervulling ging heeft die volledig aan mijn verwachting voldaan. 
Heerlijke hond, sociaal, vrolijk, sportief en wat een feest want hij vond de behendigheid ook nog leuk. Zal 
het jaar 1999 geweest zijn dat we behendigheidslessen kwamen volgen op de KC. Erg leuke groep hadden 
we toen. Natuurlijk begonnen we totaal niet met wedstrijd ideeën, maar gaandeweg toen we het spelletje 
een beetje door kregen zijn we toch met ons groepje, aangemoedigd door onze instructeur voorzichtig 
eens wat wedstrijdjes gaan proberen. En als je dan gezellig met elkaar op stap gaat, de honden lol hebben 
en het blijkt dat je ook nog redelijk goed in het spelletje bent en af en toe nog eens wat wint, dan slaat het 
lot toe en wordt je gegrepen door het behendigheidsvirus en dat resulteert tot op deze dag met 3 avonden 
in de week op het trainingsveld, wedstrijden door heel het land en zelfs over de grenzen.  
 
4 honden telt ons huishouden Spot (kruising), Magic (Sheltie) allebei gepensioneerde 
behendigheidshonden. Dan hebben we Hokey (Pumi) loopt hoogste klasse en doet dit heel goed en dan 
nog Csipke (Mudi) hopelijk nieuw aanstormend talent, is op dit moment nog maar 8 maanden. Nu dus zelf 
ook weer met een nieuwe hond bezig en eigenlijk is dit toch wel het leukst, dat hele trainings- 
begeleidingsproces naar hopelijk een hondje die heel veel lol gaat krijgen in het spelletje wat ik zo leuk 
vind. Daarom vind ik het instructeur zijn ook zo leuk, samen een weg vinden om op een hele positieve 
manier de honden te laten doen wat je wil. Zoveel verschillende rassen en honden en mensen die erbij 
horen dus uitdaging genoeg om hier weer elk seizoen mee aan de slag te gaan. En mij maakt het niet uit of 
het nu resulteert in het naar wedstrijden gaan of niet, lekker met je hond bezig zijn daar gaat het om, de 
onderlinge band verstevigen en heerlijk om te zien hoe het zelfvertrouwen van de honden groeit naarmate 
de lessen vorderen. Ik heb nog zoveel lol in het les geven en het geeft mij energie om ook weer fanatiek 
met eigen honden aan de slag te gaan dus voorlopig zit ik helemaal op mijn plek op het behendigheidsveld 
in Wilhelminadorp en Middelburg. 
 
Hans Heijboer: “Jij hebt een Beagle behendigheid kunnen leren, zou je misschien instructeur willen 
worden?” Dat was de vraag die ik in 1999 van Thea Leijse kreeg, destijds coördinator van de 
behendigheid. Ik heb er wel even over moeten nadenken. Het was tenslotte pas sinds het voorjaar van 
1998 dat ik met mijn eerste Beagle behendigheid deed. Ik heb de uitdaging toen aangenomen en daar heb 
ik nog steeds geen spijt van.  
 
Datzelfde najaar 1999 begon mijn stage bij 
de beginnersgroep en het seizoen daarna 
bij de gevorderden en wedstrijdlopers. 
Vanaf het najaar 2000 mocht ik op eigen 
benen voor de groep staan. In eerste 
instantie alleen in Wilhelminadorp maar 
toen er in 2002 instructeurs wegvielen in 
Westkapelle ben ik daar “tijdelijk” 
bijgesprongen. Dat is altijd zo gebleven. 
Sindsdien zijn mijn maandagavonden voor 
de behendigheid in Wilhelminadorp en 
mijn woensdagavonden voor de 
behendigheid op Walcheren. 
 
In al die jaren heb ik met mijn 4 Beagles 
mee kunnen doen en ook mijn Polski 
Owczarek Nizinny mocht regelmatig mee. Met de Beagles Wesley en Yoica ben ik in de wedstrijdsport 
terecht gekomen. Ik heb met hen met veel plezier vrijwel alle hoeken van het land en ook een deel van 
België gezien om de wedstrijden te bezoeken. Samen met Yoica zelfs een week bij de Daniacup in 
Denemarken. 
Beagles zijn doorzetters en door hun goede gezondheid was het mogelijk om tot op hoge leeftijd met hen 
bezig te zijn. Wesley liep één week voor zijn 15e verjaardag zijn afscheidswedstrijd op de 
clubkampioenschappen van de KCZ. 
 
Naast de Beagles mag ik de laatste jaren zorgen voor mijn Golden Retriever. Begonnen als “leasehond” 
die ik bij mijn vrienden op mocht halen om met haar te trainen en wedstrijden te lopen. Later als 



permanente oppas. Samen met haar ben ik ook het hele land doorgereisd en mochten we zelfs tot 2 keer 
toe meedoen in Denemarken. Door een hardnekkige blessure is behendigheid er voor haar helaas niet 
meer bij. Hopelijk komt er op afzienbare tijd weer een hond in huis waarmee ik de actieve behendigheid 
zelf weer op kan pakken. 
 
Ik blijf toch nog wel betrokken bij de wedstrijden. Sinds juni 2014 heeft de Raad van Beheer mij aangesteld 
als keurmeester behendigheid. In die functie ben ik dan ook regelmatig terug te vinden op wedstrijden in 
Nederland en België. Maar toch..., zelf wedstrijd lopen is ook heel leuk. 
 
Maar wat echt leuk is??? Beginnende cursisten door zien groeien naar combinaties die samen plezier 
hebben in behendigheid. Of dat nu recreatief is, of op wedstrijdniveau. 
 
 
Anja van Traa: Ik ben geboren en getogen in Sint-Petersburg; ruim 20 jaar woon ik in Nederland. Ik werk 
als bouwkundig tekenaar en ben een gastvrouw in mijn B&B. 
 

 
Mijn vrije tijd spendeer ik graag met twee Hongaarse Vizsla’s. Vizsla’s 
zijn zeer slim en aanhankelijk, ze zijn snel, ze vinden het geweldig om 
samen met de eigenaar te werken. Behendigheid is daarom voor ons 
is het meest geschikte sport. Al 6 jaar doe ik mee aan de trainingen bij 
KCZ en vanaf 2014 – aan landelijke wedstrijden.  
 
Om in de goede conditie te blijven ga ik met de honden wekelijks 
meerdere keren hardlopen. Momenteel volg ik een opleiding tot 
behendigheidsinstructeur 
 
 
 
 
 
 

Anouk Koole: 13 jaar geleden ben ik met mijn toenmalige border collie begonnen met behendigheid. Ze 
vond dit heel leuk en we hadden elke week heel veel plezier met 
trainen, later ben ik met haar ook wedstrijden gaan lopen. Na een 
aantal jaar trainen ben ik opgeleid tot instructeur en sinds die tijd 
geef ik les. 
 
Ondertussen heb ik een andere hond, weer een border collie maar 
ook zij vindt de behendigheid helemaal geweldig. Dit zie ik ook bij 
bijna alle honden en mensen die bij ons trainen. Het plezier voor 
mens en hond staat bij mij dan ook altijd centraal in mijn lessen. 
Daarnaast vind ik vanuit mijn vakgebied (fysiotherapeut en 
osteopaat voor dieren) het erg belangrijk dat mens en dier samen 
kunnen bewegen en dit op een juiste en verantwoorde manier 
kunnen doen.  
 
 

 

Helen Verburg:  ik ben getrouwd met Emile en moeder van dochter Tess en zoon Pepijn. 
Ik ben fysiotherapeute en werkzaam in Zierikzee. Daarnaast heb ik nog een eigen praktijk voor 
dierfysiotherapie: Dierfysiotherapie Goes. Ik behandel honden en paarden maar het merendeel van de 
patiënten zijn honden . Daarnaast geef ik verschillende workshops. Superleuk om te doen! 
 
Mijn liefde voor behendigheid zat er al vroeg in. Als klein meisje ging ik altijd hindernissen bouwen in het 
bos voor onze hond Mickey, een eigenwijze Yorkshire terriër. Hij had nogal de neiging om er onderdoor te 
gaan dus het was een hele uitdaging. Trots was ik dan als het lukte!  
 



Sinds 2010 zijn we eigenaar van onze knappe 
Jip, een Nova Scotia duck tolling retriever reu. 
Hij past perfect in ons gezin en is een enorme 
lieverd. Met hem ben ik echt gestart met 
behendigheid. Eerst recreatief en later ook 
wedstrijden. We kwamen tot de B1, toen 
raakte hij helaas geblesseerd. Het afgelopen 
jaar hebben we veel met hem mee gemaakt 
en is hij erg ziek geweest. Behendigheid zullen 
we helaas nooit meer samen gaan doen. 
Zodra hij wat beter hersteld is willen we gaan 
kijken of we Hoopers net zo leuk vinden 
samen. Als we maar samen kunnen trainen, 
dan zijn we beiden blij. Het belangrijkste is een 
vrolijke hond die zo gezond mogelijk oud kan 
worden. 
 

Nu train ik nog met Iagan, de Cairn terriër van mijn ouders. Even wennen om nu met een small hond te 
lopen (Jip is large) maar we hebben veel plezier samen. Het gaat allemaal wat langzamer doordat we niet 
vaak thuis kunnen oefenen maar ik hoop in de toekomst wel met hem op wedstrijd te kunnen. Tot die tijd 
werken we hard verder.  En wie weet komt er in de toekomst, als de kinderen wat groter zijn, nog een 
Toller bij. In 2014 ben ik geslaagd voor de instructeursopleiding van de KC en sindsdien geef ik met veel 
plezier les.  
 
Maartje Nijssen: ik train sinds 2005 bij de KC Zeeland. Een paar jaar 
geleden werd ik gevraagd om ook les te geven bij de behendigheid. 
Ik geef op het moment geen les i.v.m. afstuderen! 
 
 

 

 

Ik zal me eerst voorstellen: mijn naam is Joost van Belzen, woonachtig te Vrouwenpolder en op 
woensdag zult U mij veelal aan treffen in Middelburg 
in de manege Stal Groot Prooyen met het geven van 
lessen behendigheid – hoofdzakelijk aan de 
wedstrijdgroep. 
 
Voor het uitoefenen van deze hobby (ooit was het 
eigenlijk meer dan een hobby, het was bijna werk 
geworden, zeker als je al een groot aantal jaren 
besmet bent met het behendigheidsvirus) zijn er in 
het huishouden 3 honden aanwezig: Robbie en 
Sammy, beiden zeer gedreven working sheepdogs en 
Kelly, een kruising Border Collie / Australische Kelpie.  
 
Momenteel geef ik alleen nog les en is het meedoen 
aan wedstrijden, door wat fysieke problemen, helaas 

verleden tijd.  
Vanaf 1991 tot en met 2014 was ik met zeer grote regelmaat (zeg maar bijna ieder weekend) te vinden op 
wedstrijden ergens in Nederland of België. Vandaar dat het soms een beetje op werk ging lijken, maar wel 
erg leuk werk. Momenteel wordt met alle honden behendigheid gedaan (en Obedience) door mijn 
echtgenote Rineke Smit. 
 

*Naast de instructeurs die wekelijks voor de groep staan kunnen we ook nog terugvallen op een aantal 
oudgedienden: Esther Buth en Dana de Nooijer. Ze zijn zelf nog actief met hun eigen honden en zijn 



daarnaast beschikbaar om zo nodig in te kunnen vallen als instructeur. Altijd een geruststelling dat er zulke 
mensen achter de hand zijn. 
 

 

 

Flyball 

 
Zo het jaar is weer klaar, het flyball jaar bedoel 
ik dan. 
 
Van 17 april tot 25 september gingen de 
flyballers van KC Zeeland regelmatig naar 
België om daar deel te nemen aan de 
Supercupwedstrijden. Kriskras door België, van 
Aartrijk tot Genvall, van Herk de Stad tot Heist 
op de Berg, van Beerzel tot Brugge en gelukkig 
hadden we dit jaar ook twee thuiswedstrijden. 
Op de Wilhelminapolder. 
 
Het Flyballteam bestond dit jaar uit 7 vaste 
wedstrijd honden en gelukkig hadden we 3 
nieuwe talenten die af en toe ook meededen in 
de Holland Xpress, zo heten wij. Een paar keer 
dit jaar hebben we met een Mix team gelopen 
dat wil zeggen dat we een team samenstellen 
met honden van een andere club, meestal de 
Black Brains, om voldoende honden te hebben 
voor twee teams.) een team bestaat uit 6 
honden. 
 
In de vorige nieuwsbrief had Nel al een verslag 
gedaan van onze superprestatie´s in 
Schakkebroek en ik kan nu melden dat we die 
stijgende lijn hebben vastgehouden. 
Liepen we in het begin van dit seizoen nog een 
20,19 seconde dat werd al snel een 19,02, een 
18,82 met als absoluut hoogtepunt de tijden van 
onze thuiswedstrijd op 25 september. Sommige 
van jullie waren er life bij en zagen hoe we tot  

 
twee keer toe het Nederlandse record verbeterde. 
Het stond op 17,74 seconde en we maakte er 
eerst 17,60 sec van en uiteindelijk liepen we daar 
ook nog 0,09 sec vanaf. 
Het Nederlandse record hebben wij op 17,51 
gezet met de Holland Xpress. 
 
Al met al een super Flyball jaar dus! 
 
 



 

* foto collage van de 7 vaste flyball honden bij gemaakt door Nel Kooimans met foto’s van Paul van Belzen 
en Pieter Bezuijen / groepsfoto van bijna alle flyballers van KC Zeeland gemaakt door Pieter Bezuijen 

Clubkampioenschappen Flyball 2016 

 
Op zondag 6 november was het voor de Flyballers weer tijd om onderling de krachten te meten. 
Alhoewel flyball een uitgesproken teamsport is hebben we de goede gewoonte om jaarlijks de individuele 
snelheid van de honden te meten. De snelste wint en mag zich een jaar lang Clubkampioen noemen. 
 
Bijna alle wedstrijd honden deden mee en ook de lesgroep gevorderden waren present. 
De organisatie had ook nog twee “bal-spellen” in petto waaraan alle honden mee deden ongeacht hun nivo. 
Een Lotto en een Bingo. 
Helaas helaas helaas werkte het weer helemaal niet mee die bewuste zondagmiddag. 
Tussen de (zware) regenbuien door toch de honden individueel kunnen laten racen en zo de clubkampioen 
kunnen vaststellen. Het was heel spannend, de honden waren aan elkaar gewaagd en de bazen deden 
allemaal hun uiterste best.  De 6 wedstrijd honden liepen allemaal een tijd tussen de 4,22 en de 4,96  
seconden. Er waren een paar potentiële kanshebbers.  
Enya, de clubkampioen van 2015 die haar titel moest verdedigen, 
Hoela de kleine Pumi die zo snel heen en weer zoeft dat je haar 
bijna met je ogen niet kan volgen en Charly die al jaren op 
topniveau presteert op wedstrijden maar altijd net naast de titel 
clubkampioen grijpt.  De “joop zoetemelk”van flyballend kc zeeland 
kan je wel zeggen, de eeuwige tweede. 
Maar Lars was vastbesloten om daar dit jaar verandering in de 
brengen en ja wel hoor, hij stuurde zijn hond Charly als een razende 
roeltje over de flyballbaan en liep de snelste tijd 4,22 seconde en 
werd daarmee Clubkampioen Flyball 2016. Gefeliciteerd!!! 
Bij de flyball gevorderden streden Mik, Elite en Lunde om de eer.  
Lunde & Veronie gingen er met de eer vandoor. Lunde (die vorig 
jaar bij de flyball beginners ook gewonnen had) is een aanstormend 
talent en liep met 4,59 seconde een Clubkampioen waardige tijd!!!   
Gefeliciteerd. 

Foto rechts: Lars met Charly 



 
Door het slechte weer hebben we de Bingo met moeite 
kunnen lopen maar de Lotto viel helemaal in het water. 
Al met al een natte middag maar wel met twee stralende 
nieuwe Clubkampioenen.  
 
 
 
 
 
 
 
Foto links: Veronie & Lunde 

 
 
 

 

 
 

Nieuwjaarswandeling 2017 

Op 8 januari om 11.00 uur willen we jullie graag een Gelukkig Nieuwjaar wensen!  
 
De jaarlijkse Nieuwjaarswandeling starten we vanaf de hoofdlocatie in Wilhelminadorp.  Er is een 
aangepaste route voor de puppy’s. Er is een klein cadeautje voor iedere deelnemer en koffie is voor iedere 
deelnemer gratis. Na afloop van de wandeltocht is er de mogelijkheid om wat te eten of gezellig wat te 
drinken. 
 
Jullie komen toch ook? 

 

 
 

 

PERSBERICHT 
 
Tijdens het Paasweekend, op zaterdag 15 en zondag 16 april 2017, organiseren we als Kynologenclub 
Zeeland onze internationale hondententoonstelling “Dogshow Goes”. Deze vindt plaats in de Zeelandhallen 
te Goes. Ook dit jaar zal het wederom een dubbelshow zijn. Nieuw is dat we 3 tentoonstellingshallen tot 
onze beschikking hebben. 
 
We mikken dit jaar op 1600 inschrijvingen per dag, verdeeld over 221 hondenrassen afkomstig uit bijna alle 
werelddelen. Zij zullen deze dagen onderworpen worden aan de ogen en handen van een internationaal 
keurmeesterkorps. De besten van ieder ras zullen op het eind van de middag strijden om de eerste plaats 
van de rasgroep waartoe ze behoren. De beste honden van deze, in totaal 10, rasgroepen strijden dan op 
het eind van de dag om de titel Best in Show. 



 
Op de show zijn een 30-tal standhouders vertegenwoordigd die hun producten aanprijzen 
De tentoonstelling staat open voor bezoekers. De entreeprijs bedraagt 6 Euro. Kinderen tot 12 jaar en 65-
plussers hebben gratis toegang. De kans bij uitstek voor mensen, die zich oriënteren op de aanschaf van 
een hond, om in contact te komen met verschillende rassen, hun liefhebbers en hun fokkers. 
 
De keuringen vangen aan om 09.30 uur en duren tot 17.00 uur. Voor meer informatie over welke rassen 
door welke keurmeesters gekeurd worden surf naar: http://www.dogshowgoes.nl  
 
De tentoonstelling, die inmiddels het belangrijkste onderdeel in het voortbestaan van de KC Zeeland is 
geworden, wordt voorbereid door een kleine commissie bestaande uit 5 leden. Gedurende de uitvoering en 
op- en afbouw van de tentoonstelling worden zij ondersteund door een grote groep vrijwilligers, zonder wie 
een show van deze omvang geen doorgang zou kunnen vinden. Iedereen die belangstelling heeft om mee 
te helpen op de show kan zich als vrijwilliger opgeven bij Henk Eijke. flatstars@zeelandnet.nl 
telefoonnummer 0113-220978. Mensen die als ringmedewerker mee willen helpen kunnen zich opgeven bij 
Marij Koster, puurparfum@gmail.com, telefoonnummer 0113-644147 
 
Daarnaast is de commissie op zoek naar mensen die op termijn plaats willen nemen in de 
tentoonstellingscommissie. Zij worden de mogelijkheid geboden om een traineeschap te volgen in een van 
de functies die binnen de commissie gehanteerd worden. Hierbij valt te denken aan secretaris, voorzitter, 
penningmeester, informatievoorziening, floormanager (standhouders, halopbouw en -afbouw en 
vrijwilligers), keurmeesterlijstsamensteller, contactpersoon ringmedewerkers. Dit alles met het oog op 
overnemen van de functie in de nabije toekomst. 
 
Namens Team Dogshow Goes, 
Henk Eijke, Jessica ’t Harte, Marij Koster en Cor Marjee 
 
Ruud de Munck 

 

Agenda 

- 8 Januari 2017: Nieuwjaarswandeling vanaf KC Wilhelminadorp om 11.00 uur 
- 2 Maart 2017: Start nieuwe seizoen Ringtraining (iedere 1e en 3e donderdag van de maand) in 

kantine KC Wilhelminadorp 
- 6 Maart 2017: Start nieuwe seizoen Behendigheid Wilhelminadorp 
- 8 Maart 2017: Start nieuwe seizoen Behendigheid Middelburg 
- 13 Maart 2017: Start nieuwe seizoen Flyball (wedstrijdgroep traint tijdens de winter gewoon door) 
- 15 en 16 April 2017 Dogshow Goes – zie www.dogshowgoes.nl 
- 25 Mei 2017 – Hemelvaartsdag: Landelijke wedstrijd behendigheid in Wilhelmadorp 
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