Van de Bestuurstafel
Het voorjaar wil nog niet erg stabiel van start gaan. Het weer is wat wisselvallig maar tijdens de lessen hebben
we toch eigenlijk altijd wel geluk. Er is bij alle takken een mooie opkomst en de trainingen verlopen in een
gezellige sfeer.
De datum voor onze Algemene Ledenvergadering is 25 mei a.s. geworden, we hopen op een goedbezochte
bijeenkomst. De agenda zetten we hier op deze pagina vast ter kennisname, ieder lid krijgt deze als uitnodiging
met de jaaroverzichten en de notulen van 30 mei 2017 nog apart gemaild. Het kan beter een keer teveel
gemeld worden dan dat er mensen zijn die het jammer vinden dat ze de datum gemist hebben.
1.

Opening

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Notulen vergadering 30 mei 2017

4.

Jaarverslagen diverse disciplines

5.

Financieel jaarverslag 2017

6.

Begroting 2018

7.

Verslag kascommissie: voor 2018 Robbert vd Velde en Hans Heijboer met reserve Ancella Kloet

8.

Benoeming kascommissie

9.

Vaststelling contributie

10. Bestuursverkiezing volgens rooster van aftreden:


aftredend en herkiesbaar Rob Kaasenbrood



aftredend en herkiesbaar Liane Eekman



aangemeld voor de functie van secretaris Petra Bakker



bovenstaande functies zijn vanuit het rooster, daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers die een taak binnen het
bestuur willen vervullen, zoals vice-voorzitter, vice-secretaris, algemeen bestuurslid. Indien je er wat voor voelt om
wat voor de vereniging te doen, kun je gerust eerst een periode meedraaien en dan kijken welke taak het beste bij je
past. We ontvangen graag een schriftelijke aanmelding bij interesse.

11. Mededelingen inzake pacht Wilhelmina Polder
12. Rondvraag

Afscheid
30 Maart en 1 april j.l. vond weer het jaarlijkse grote honden spektakel plaats in de Zeeland
hallen te Goes. Dog Show Goes is met maar liefst twee dagen complete shows al een begrip
geworden in kynologisch Nederland én ver daarbuiten.
Dat bleek wel uit inschrijvingen vanuit alle windstreken en een zeer gevarieerd
internationaal keurmeesters korps. Zo’n evenement organiseer je natuurlijk niet zo maar
even. Daar is een sterk team van enthousiaste en ervaren medewerkers voor nodig. En dat
heeft Dog Show Goes, met aan het hoofd Ruud de Munck.
Ruud is al lid van de KC Zeeland vanaf 1989. Zijn favoriete ras is de Briard, waarmee hij ook
succesvol heeft geshowd en gefokt. Zo werd zijn eerste hond, d’ Orphea van de Ridderweide,
Beste van de Clubmatch van de KC Zeeland in 1990.
Of dat een voorteken is geweest weet ik natuurlijk niet, maar het is een feit dat Ruud vanaf
2010, met zijn team, Dog Show Goes heeft helpen uitbouwen tot een evenement dat ruime
bekendheid geniet in de kynologische show wereld.
Wat velen echter niet zullen weten is dat de 32e editie van DSG, zondag, de laatste was waar
Ruud aan meegewerkt heeft.
Er is een tijd van komen en van gaan en er zijn vast nog vele andere leuke zaken waar Ruud
nu zijn aandacht en energie in kan gaan steken. Jammer genoeg kon aan dit afscheid zondag
op de show geen aandacht worden besteed, omdat Ruud vanwege persoonlijke
omstandigheden niet aanwezig was bij de eindkeuring.
Op een later tijdstip hoopt het bestuur Ruud alsnog te bedanken voor zijn jarenlange inzet
als vrijwilliger, instructeur, bestuurslid, en commissielid Dog Show. Ruud, hartelijk bedankt
voor al je werk, kennis en inspanning, gedaan zowel binnen de KC Zeeland als bij het
uitbouwen van Dog Show Goes, wat het laatste heeft gemaakt tot een kynologisch
evenement van klasse!

Na de korte uitleg in de wintereditie 2017 zijn er wat vragen binnen gekomen over de cursussen in het
algemeen.
We kennen een groot aantal hondenrassen (volgens mij rond de 360). In onze cursussen is altijd een grote
diversiteit aan rassen vertegenwoordigd. Ieder ras is van oorsprong gefokt voor een bepaald gebruiksdoel. De
verschillende rassen hebben daardoor ook verschillende talenten. In alle gevallen is het goed om als mens met
je hond bezig te zijn. De keuze voor een bepaald ras moet weloverwogen worden gemaakt. Niet ieder ras is
hetzelfde en ieder ras of rastype kent een ander karakter en dat brengt ook bepaalde gedragingen met zich
mee. Karakter en gedragingen die algemeen gezien kenmerkend zijn voor een bepaald ras moeten aansluiten
bij wie je bent als mens. Wie daar niet goed over heeft nagedacht en zijn hond heeft uitgekozen omdat hij er zo
leuk uitziet, komt vaak bedrogen uit. Onze Dogshow Goes is een prima evenement om je te oriënteren op de
verschillende hondenrassen (daarover verderop in deze nieuwsbrief meer).
Het samen bezig zijn, plezier hebben staat voorop. Het deelnemen aan cursussen zorgt ervoor dat je als mens
actief bent. Wekelijks oefenen zorgt voor versterking van je band met je hond en stelt je ook in staat om steeds
moeilijkere oefeningen aan te leren. Uiteraard sluiten de oefeningen aan bij het wezen van de hond. Wij
adviseren altijd om bezig te zijn en te blijven met je hond. In onze vereniging kennen we verschillende
cursussen waaraan je kunt deelnemen.
We kunnen starten met puppy’s vanaf 9 à 10 weken met de puppycursus. Dit is een cursus waarin we de
baasjes leren hoe om te gaan met het opvoeden van hun pup. We besteden onder andere aandacht aan de
hond als wezen, het verschil tussen mens en hond. We gaan uit van het belonen van gewenst gedrag.
Praktische oefeningen om de omgang met de hond in het gezin te vergemakkelijken komen aan bod, waarbij
we uitgaan van plezier voor baas en hond. De puppycursus bestaat uit 10 lessen.

Alle vervolgcursussen gedrag en gehoorzaamheid bestaan uit 14 lessen. Na de puppycursus volgt de cursus
Elementaire Gehoorzaamheid. Deze cursus is geschikt voor alle baasjes die met hun honden (geen puppy’s)
basis gehoorzaamheid willen volgen. In deze cursus worden oefeningen aangeleerd die het samen leven met
de hond in het gezin vergemakkelijken. De oefeningen zijn moeilijker dan in de puppycursus aan bod zijn
gekomen. Ook in deze cursus besteden we aandacht aan het wezen van de hond. Deze cursus en de
vervolgcursussen op clubniveau sluiten we af met een examen. Ben je geslaagd, dan kun je doorstromen naar
de cursus Voortgezet Elementaire Gehoorzaamheid. In deze cursus wordt de afstand tussen baas en hond
vergroot, worden de oefeningen moeilijker. Hoewel je met een EG cursus prima kunt doorstromen naar andere
cursussen als Behendigheid en Flyball, ervaren veel eigenaren dat het wel handig is om ook de VEG cursus te
hebben gevolgd.
Heb je de smaak te pakken en ga je graag de uitdaging aan om steeds moeilijkere oefeningen aan te leren, dan
is de cursus Club GG wellicht iets voor jou. In deze cursus op clubniveau komen oefeningen aan de orde die je
in staat stellen om nog meer op afstand van je hond te zijn. Tal van oefeningen in deze cursus komen op een
bepaalde manier ook terug in de landelijke programma’s. Het is, net als bij behendigheid en flyball, ook
mogelijk om deel te nemen aan landelijke en zelfs internationale wedstrijden gedrag en gehoorzaamheid
(obedience). Het landelijke programma wordt vastgesteld door de Raad van Beheer. De landelijke cursussen
worden afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door een examinator van de Raad van Beheer. Vaak
organiseren we die landelijke examens samen met andere verenigingen. De laatste keer samen met KC
Scheldezoom.

Workshop Blessureherkenning,
Waarom een dure cursus volgen als je de kennis in huis hebt.
Hans Heijboer heeft ons met deze gedachte vorig jaar benaderd. Met 2 dierfysiotherapeuten onder de
instructeurs is het zonde om je kennis niet te delen. Daarom hebben Helen Verburg en Anouk Koole een
workshop gemaakt en gegeven aan de instructeurs van de behendigheid en flyball. Het thema van deze
workshop was het herkennen van blessures.
Tijdens de workshop werd eerst dieper ingegaan op de anatomie van de hond. Om het voor iedereen goed
inzichtelijk te maken werd er gebruik gemaakt van plaatjes, levende honden en een 3D skelet van de hond.
Vervolgens werd er ingegaan op de meest voorkomende klachten aan het bewegingsapparaat bij honden. Hoe
ontstaan deze klachten en waarom zien we ze veel bij bepaalde rassen. Maar ook klachten als epileptische
aanvallen en maagtorsie’s, wonden en shock werden besproken omdat ook deze klachten tijdens een les
behendigheid of flyball voor kunnen komen. Het is belangrijk dat je als instructeur weet hoe je dan moet
handelen.

De rest van de avond werd besteed aan het gangwerk van de hond. Wat is een normaal gangpatroon van de
hond. Wanneer loopt een hond niet goed (kreupel). En aan welke poot loopt hij mank. Om dit goed te leren
zien werden er veel filmpjes bekeken van manke honden. Dit was wel het moeilijkste van de hele avond, maar
naar veel kijken en uitleg kwam iedereen hier wel uit.

Mocht je na het lezen van dit stuk denken daar zou ik ook wel
meer van willen weten, laat dit dan weten via
behendigheid@kczeeland.nl
Bij voldoende interesse willen we graag de workshop aan
iedereen geven die hier belangstelling voor heeft.

Clubkampioenschap behendigheid
Zondag 1 juli

2018

Waar: terrein in Wilhelminadorp
Voor wie: Iedereen die lid is van de KC en behendigheid traint.
Het niveau maakt niet uit, een ieder loopt mee op zijn/haar eigen niveau, dus zeker ook erg leuk voor de
beginners.
Ook als je in Middelburg traint is het een leuke gelegenheid om eens op Wilhelminadorp te komen kijken.
Het is aan de Westhavendijk 2.
Een leuke en gezellige afsluiting van het voorjaarsseizoen
Verdere info over hoe in te schrijven volgt later

Nieuwe behendigheidsinstructeurs
De KC heeft er twee nieuwe behendigheidsinstructeurs bij. Nicoline van der Maas (L) komt ons team in
Middelburg versterken, Anja van Traa (R) gaat in Wilhelminadorp aan de slag.

De afgelopen seizoenen hebben ze stage gelopen bij verschillende groepen om de praktische vaardigheden van
het lesgeven onder de knie te krijgen. Dat kan natuurlijk niet zonder theoretische kennis van lesgeven,
lesmethodes, regeltjes en reglementen binnen de behendigheid. Daar hebben ze ook de nodige vrije tijd aan
besteed.
Op maandagavond 8 januari mochten ze hun kennis en vaardigheden laten zien op het examen. Het was een
lange en spannende avond. Het mondelinge examen en het lesgeven aan een groepje beginners en een groepje
gevorderden neemt toch wel de nodige tijd in beslag.
Maar alle inspanningen werden beloond! De examinatoren waren tevreden en beide dames zijn geslaagd!
Vanaf deze plaats nogmaals gefeliciteerd en welkom bij ons team.
Hans Heijboer

Nieuw seizoen Hoopers voorjaar 2018
Hoopers gaat alweer seizoen 3 in. Dat komt omdat het Hooper seizoen wat korter is dan die van de
behendigheid en flyball.
Dit heeft ook een aantal redenen.
Ten eerste is dat het niveau van de honden erg kan gaan verschillen naarmate de lessen vorderen, dus als je
dan de cursus korter maakt kun je met de nieuwe groepsindeling de niveaus weer verdelen.
Ten tweede is Hoopers nieuw en nog redelijk onbekend en het enthousiasme moet nog echt groeien, maar dat
gebeurt vanzelf als je ziet hoeveel lol je hond er in heeft, de stap om het te proberen in een blok van 8 lessen is
dan klein.
8 maart starten we het eerste blok, deze is 26 april klaar.
17 mei starten we het tweede blok, deze is 8 juli klaar.
Nieuwsgierig geworden wat jij en vooral je hond er van vindt?
Meld je aan, bij de beginners zijn er nog een aantal plaatsen vrij.
Elke hond, groot of klein en alles wat daar tussen zit is welkom.
Vragen over de Hoopersport en/of aanmelding graag een berichtje naar: hoopers@kczeeland.nl

EINDELIJK dacht ik toen ik las dat bij de KC Hoopers gegeven ging worden. Met mijn border collie Kay heb
ik al verschillende sporten geprobeerd, flyball, behendigheid, schapen drijven maar elke keer stopte het op een
bepaald punt. Het leek wel alsof iets hem tegenhield. Na diverse onderzoeken en foto’s bleek dat hij last heeft
van spondylose. Logisch dat daardoor veel dingen fysiek voor hem gewoon niet te doen zijn.
Een sport waar ik al vaker over gelezen had was Hoopers. Ideaal voor honden met een blessure of aandoening,
dus ontzettend geschikt voor Kay en mij.
Bij een aantal andere verenigingen werd al langere tijd Hoopers gegeven, maar altijd op locaties of tijdstippen
die voor mij niet haalbaar waren. En als trouw KC lid ging mijn voorkeur uiteraard uit naar het volgen van een
cursus bij de KC Zeeland.
Ik was dan ook enorm blij dat ik vorig jaar augustus met Kay kon starten in Wilhelminadorp. Aangezien ik niet
kon starten in de beginnersgroep, vanwege het tijdstip, ben ik ingestroomd in de gevorderdengroep. Kay en ik
zijn daar onwijs leuk opgevangen en hebben in korte tijd al veel geleerd. Het is een heel positief spel, waarbij
de beloning en het positief benaderen net als in andere sporten erg belangrijk is.

Helaas hebben we best veel lessen moeten missen, maar toch hebben we al kleine parcoursjes gelopen. Dat
stimuleert en motiveert om verder te gaan. Het is een ontzettend leuk spel, waarbij beheersing een belangrijke
rol speelt. Dat is best een uitdaging voor een spring in het veld als Kay. Het is dus erg goed dat hij hier écht zijn
hersens moet gebruiken en ik ook, want één verkeerde beweging en hij zit door de verkeerde hoop of valt stil,
omdat hij mijn begeleiding mist.
Ik kijk al weer uit naar het nieuwe seizoen en hoop weer een stapje verder te komen en aan het einde weer
een leuk parcoursje te lopen!
Groetjes Maaike

Hallo, er werd mij gevraagd of ik een stukje kon schrijven hoe we Hoopers ervaren.
Wij zijn aan Hoopers gekomen door Helen, ik ken haar via mijn hond Daisy, die fysiotherapie krijgt van haar.
Daisy heeft in november 2016 een ongelukje gehad met haar pootje waar ze een zenuwbeschadiging aan heeft
en Helen heeft dat pootje weer soepel gemaakt.
Het kwam te praten dat ik eigenlijk niet veel meer met Daisy kon ondernemen nu ze een gehandicapt pootje
heeft.
Toen vertelde Helen dat er een cursus opgezet werd bij de KC Zeeland wat misschien wel wat voor Daisy zou
zijn.
We zijn toen naar een snuffelavond geweest waar we het mochten proberen, wat een succes was.
Daarna heb ik ons opgegeven en zijn we gestart in september, we hebben nu 2 keer 8 lessen gehad en we
vinden het geweldig.
Zowel Daisy als ik doen dit met veel plezier en kijken al uit naar maart om weer te kunnen beginnen.
Als het niet helemaal lukt komt het vaak omdat ik de commando’s te vroeg of te laat geef of een verkeerd
armgebaar.
Marjan en Nienke doen het alle twee fantastisch, ze geven heel leuk les met heel leuke tips waar je wat aan
hebt.
We hopen nog heel veel seizoenen dit te kunnen blijven doen.
met vriendelijke groet Ria en een pootje van Daisy.

Cursussen
In september 2018 wordt er een nieuwe cursus KK1 gestart in Voorne-Putten.
De start in januari was door te weinig opgave niet haalbaar.
Bij aanmelding kunnen we kijken of we kunnen carpoolen van bepaalde punten.
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
site van de raad van Beheer.

informatie vindt u op de

Ringtraining
Wat doen we en wat houdt het in:






Op de ringtraining leert u wat er van de baas en hond verwacht word in de showring
tijdens een tentoonstelling, shows en clubmatch.
Om het beste resultaat te bereiken is het belangrijk dat de hond goed wordt
voorgebracht en zich goed laat showen. Om dit voor elkaar te krijgen is het niet
onbelangrijk dat de baas ook weet wat er verwacht wordt.
Er word onder andere geoefend op: gebit tonen, betasten, gangwerk
Gangwerk tonen we door rondjes te lopen, driehoek te lopen en recht op en neer,
ook oefenen we naast elkaar dus hond/hond lopen.
Betasten en gebit tonen bij de kleine rassen gebeurt op een tafel en met behulp van
een grote spiegel kunt u zelf kijken hoe de hond in stand staat.

We oefenen in kleine groepjes en we proberen de situatie in de ring zo goed mogelijk na te
bootsen. Als je een pup hebt en al weet dat je met deze hond naar shows wilt, dan kun je al
jong met de pup beginnen aan de ringtraining, het is ook tevens een hele goede socialisatie.
Maar volwassen honden zijn natuurlijk ook van harte welkom.
De Ringtrainingen zijn iedere 1e en 3e Donderdag avond van de maand om 19.30 uur op
locatie Wilhelminadorp. In Juli en Augustus is er geen ringtraining!!!

Liane en Ancella

2 deelnemers aan de examens gedrag en gehoorzaamheid
Uitslagen op volgende pagina

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 eerste examens die dit jaar zijn gehouden. De weersomstandigheden
waren met recht winters. Alle baasjes en hun hondjes en natuurlijk ook de examinatoren hebben het
koude weer echter goed doorstaan. Proficiat met het behaalde resultaat!
Locatie St. Laurens 26 februari 2018
Elementaire Gehoorzaamheid
Naam geleider
M. Bosman-Vader
Elmar Sturm
Janine Ansems
Marloes van der Deijl
Coen Minderhoud
Melanie Noordhuis
Marijke Koole

Naam hond
Lex
Zola
Layla
Bruno
Kibibi
Juultje
Obi

Voortgezet Elementaire Gehoorzaamheid
Annemarie Poppe
Phëbe
Nathalie Heiboer
Nala
Corrie van Geel
Achunga
Mirella Cevaal
Doris
Pascal Tieman
Spike

Ras
Friese Stabij
Rhodesian Ridgeback
Labrador Retriever
Curly Coated Retriever
Rhodesian Ridgeback
Labrador Retriever
Beagle

Punten
227
234,5
237
252,5
265
266
268,5

Grote Zwitserse Sennenhond
Kruising
Zwitserse Witte Herder
Rottweiler
Kooikerhondje

260,5
283
288
303
320,5

Locatie Wilhelminadorp 28 februari 2018
Elementaire Gehoorzaamheid
Naam geleider
Sandra de Dreu
Renske Bergsma
Corina Hoogesteger
Jeanet van den Dries
Patty Katsman

Naam hond
Beau
Snow
Joy
Denzel
Kenzo

Ras
Kruising
Kruising
Labrador Retriever
Mini Amerikaanse Staffordshire Terriër
Berner Sennenhond

Punten
235,5
260
264
269,5
275

Locatie Zierikzee 27 februari 2018
Voortgezet Elementaire Gehoorzaamheid
Naam geleider
Beaudine van Brummen
Piet Ruissen
Anne Struijk
Lennard Verkaart
Joke Kloet
Guus Marchand
Gerald Molendijk

Naam hond
Jessy
Marvelle
Sepp
Moos
Benji
Copine
Bowie

Ras
Labrador Retriever
Epagneul Français
Drentsche Patrijshond
Kruising
Kooikerhondje
Labrador Retriever
Rhodesian Ridgeback

Locatie Zierikzee 6 maart 2018
Elementaire Gehoorzaamheid
Miranda van der Linde Teun
Heleen Verwest
Serina Kranendonk-Saman
Kyscha Wille
Janka van den Berge
Wendy van den Houten Blizz

Jack Russel Terriër
Kaito
Akita Inu
Sky
Duitse Herdershond
Roeland
Markiesje
Kato
Grote Zwitserse Sennenhond
Border Collie

Punten
330
325
303
277
272,5
264
254

249
250,5
256,5
264
265,5
281

Evenementen 2018
Agilitywedstrijd
Club Kampioenschap behendigheid
Flyballwedstrijd

3 juni
1 juli
16 september

Kaartverkoop Animal Event 2018 van start!
Op 4, 5 en 6 mei is de Raad van Beheer weer present op Animal Event, dat dit jaar volledig in het
teken staat van vernieuwing. De Beekse Bergen in Hilvarenbeek wordt omgetoverd tot een
dierenfestival met honderden dierenshows, hondenworkshops, gezellige terrassen, verrassend
straattheater en muziekacts.
Animal Event is het enige festival in Nederland waar dieren centraal staan én waar je je hond mee
mag nemen. Duizenden honden met baasjes en andere dierenliefhebbers uit alle windstreken komen
jaarlijks naar dit driedaagse dierenfestival in Hilvarenbeek, bij Tilburg. Om te genieten van acts,
demonstraties en shows, workshops te volgen en te shoppen bij de 200 winkeltjes met de mooiste
huisdierenspullen en allerlei soorten dierenvoer.
Tijdens Animal Event valt er heel veel te leren over allerlei soorten dieren. Alle mogelijke
dierenexperts zijn op Animal Event aanwezig om over hun passie te vertellen. Daarnaast is het ook
het Walhalla om samen met de hond naartoe te gaan. Kijk op www.animalevent.nl

