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Op zaterdag 28 november was het dan zover ons VZH/IPO examen. 

Het was mooi weer dus een mooie dag om een examen te houden. 

We hadden totaal zeven deelnemers waarvan vijf VZH honden en twee IPO1 honden. 

En er deed één gast van KG. Ommen mee Bertil. 

Voor een aantal deelnemers was dit hun eerste examen. 

Voor hen was het dus extra spannend. 

Onder de deelnemers deed ook ons jeugdlid Dominique mee met haar hond Senta. 

Dominique had geen last van zenuwen en dat was goed te zien in het volgen. 

Het ging erg goed. Dominique en Senta waren een echt team samen.  

Hierdoor behaalde ze 58 punten dus het beste van de VZH honden. 

De dag werd afgesloten met de diploma uitreiking iedereen kreeg een diploma want iedereen is 

geslaagd. 

Na dat Jan iedereen bedankt had bedankte Derk, Jan voor zijn inzet voor het begeleiden van iedereen 

richting het examen en Bertil sloot zich hier volledig bij aan. 

Iedereen gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

En Jan bedankt voor je inzet als instructeur.  

__________________________________________________________________________________ 

Zaterdag 10 oktober 2015 hebben Jan Kuipers met Duke en Christl Schut met Kiara (Ushi) van den 

Ronden hoek hun VZH examen gedaan bij KG. DWO Hardenberg. 

En ze zijn beiden hiervoor geslaagd. 

Jan met Duke hebben 54 punten behaald en Christl en Kiara hebben 55 punten behaald. 

Jan en Christl gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

__________________________________________________________________________________ 

Bert heeft op 22 en 23 augustus met zijn Mendo van Hamersslag meegedaan aan het NIAK in 

Apeldoorn. Helaas is hij voor het speuren afgewezen dit was een erge teleurstelling. Maar dit werd in 

het appel en pakwerk weer goed gemaakt hier haalden ze op alle beide onderdelen 90 punten. 

__________________________________________________________________________________ 

Zaterdag 27 juni heeft Derk Woertink met Kaya van het Poerrumshof mee 

Gedaan aan de Aankeuring bij Kringgroep Ommen. 

Dit was voor Kaya een Herkeuring en ze is nu aangekeurd voor het leven. 

En er waren zelfs nog wat punten aan Kaya die nu beter zijn dan bij de vorige aankeuring. 

En moed en vecht lust is uitgesproken. 

Nu kan er met Kaya verder gefokt worden. 

Derk gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

__________________________________________________________________________________ 

Zaterdag 23 mei hebben Jan Kuipers Sr. met Duke en Derk Woertink met Myra van het Poerrumshof 

meegedaan aan een UV examen bij Kringgroep de Sprengenberg in Haarle. 

En Jan en Derk zijn hiervoor geslaagd. 

Jan en Derk gefeliciteerd met jullie eerste diploma. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Zaterdag 9 mei was onze stagire voor het laatst. 

Zij stond een aantal weken bij ons in de kantine om te helpen met de bar dienst. 

En als je bij een hondenclub stageloopt moet je natuurlijk ook een keertje voelen hoe dat is om in het 

pak te staan. Klik hier voor meer foto`s 

__________________________________________________________________________________

Donderdag 14 mei hebben Jan Kuipers Sr. met Duke en Derk Woertink met Myra van het 

Poerrumshof en Suze Swarts met Ketsy von Mayernhof  meegedaan aan een clubmatch in Ottenstein 

(Duitsland). 

Jan heeft met Duke een 4de ZG behaald in de tussenklasse reuen, Derk heeft met Myra een 2de G 

behaald in de tussenklasse teven en Suze heeft met Ketsy een 3de ZG behaald ook in de tussenklasse 

teven. 

Jan, Derk en Suze gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

__________________________________________________________________________________ 

Zaterdag 11 en zondag 12 april heeft Bert Berenst samen met zijn hond Mendo van Hamersslag mee 

gedaan aan het PAK (Provinciaal Africhtings Kampioenschap). Dit evenement werd gehouden bij 

Kringgroep Salland in Bathmen. Bert en Mendo hebben het goed gedaan speuren behaalden ze 85 

punten appel 90 punten en pakwerk 93 punten totaal 268 punten. Bert en Mendo zijn als 5 de 

geëindigd. 

Nu kunnen ze zich kwalificeren voor de NIAK (Nederlandse individuele africhtings 

kampioenschappen.) 

Bert en Jan gefeliciteerd met het behaalde resultaat en op naar de Nederlandse!  

Klik hier voor de hele uitslag en klik hier voor de foto`s. 

__________________________________________________________________________________ 

Zaterdag 28 en 29 maart heeft Bert Berenst samen met zijn hond Mendo van Hamersslag meegedaan 

aan het NKK (Nederlands Kringgroep Kampioenschap.) Hij moest op zaterdag appel en pakwerk doen. 

Appel behaalde hij 84 punten en het pakwerk behaalde hij 85 punten. Zondag moest hij speuren als 

hij goed speurde dan had hij weer een kwalificatie voor het NIAK(Nederlandse Africhtings 

Kampioenschappen.)Maar helaas ging het speuren niet naar verwachting en is hij helaas afgewezen. 


