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In 2015 had de ZVKC gemiddeld 239 leden.
In 2014 was dat gemiddeld 254 leden.

Hierbij de activiteiten per maand:

Fitness voor honden
Op 16 januari 2015 heeft Inge Dillen van Nimble-K9 een heel interessante lezing gegeven
over fitness bij honden. Aan bod kwam onder andere wat meer info over pezen, spieren en
botten, hoe belangrijk is opwarmen en afkoelen, rek oefeningen, diverse oefeningen met
onder andere een grote bal, een ladder (zie foto’s) en vooral heel veel uitleg. Verder ook veel
voorbeelden mbv haar eigen honden en filmpjes zodat je kan zien waar je op moet letten.
Kortom te veel om even op te noemen. De lezing werd vervolgd met een praktijk les, een
Clinic en een cursus.

-geen activiteiten

GGA examen 30 maart, geslaagd:
Voor en achternaam Naam v/d hond
Silvia Hofman Tycho
Annalies Huls Hyper
Karin de Zwart Qwispel
Bianca Kuhn Brixy
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Examen instructeurs (van ZVKC en buitenaf) op 4 april 2015
Er zijn vier cursisten geslaagd en één persoon is geslaagd voor het theorie-examen

Hoopers
Sinds 6 mei wordt deze discipline bij de ZVKC gegeven.

Hoopers is een sport die oorspronkelijk uit Amerika komt en daar een onderdeel is van de
NADAC Agility.

Hoopers is een sport met een minimale belasting voor hond en handler. De hindernissen
bestaan uit Hoopers, tunnels, tonnen of kegels. Deze toestellen kunnen zowel onafhankelijk
worden gebruikt als worden samengevoegd in een parcours. De oefeningen zijn eenvoudig
aan te passen aan de hond en/of de handler.

Daarom is deze sport ook zeer geschikt voor honden waarvoor, bijvoorbeeld door hun grote,
de sprongen en toestellen van de Agility te belastend zijn. En voor jonge honden die nog niet
mogen springen. Ook is het gewoon leuk om te proberen om zo goed mogelijk je hond op
afstand te gaan handlen.

Voor de recreatieve deelnemer is het vooral een hele leuke sport, waarin samenwerking
voorop staat. Voor de sportieve deelnemer kan het een uitdaging zijn om een parcours zo
snel mogelijk en zonder fouten af te leggen. Kortom voor iedereen en alle honden!!!

Engelse Obedience Wedstrijd 9 mei 2015
Onze leden hebben een mooie prestatie neergezet. Greet, Elly en Inge, gefeliciteerd met
jullie 1e, 2e en 3e plaats in de C- Klasse.

Sandra gefeliciteerd met je 3e plaats bij de Novice en 5e plaats bij de A-Klasse.
Rick gefeliciteerd met je 2e plaats in de B-Klasse.
Tiny deed het ook erg goed, maar viel helaas net buiten de prijzen en werd 4e in de
B-Klasse.
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Barbecue op 27 juni 2015
Schitterend weer en het was weer gezellig druk.

Speeldag/ 35 jarig jubileum ZVKC
Wegens te warm weer de speeldag verplaatst naar 10 oktober.

GGA Examen 6 juli 2015, geslaagd:
Voor en achternaam Naam v/d hond
Annalies Huls Basco
Lotte Magnus Woody
Robina de Smet Twister
Michel Trouwborst Binty
Marleen van den Dries Luna
Ivana Bakker Kayoz
Jolien Wondergem Herres
Jaqueline Vinke-Murre Zimrah
Roald Corniere Noach
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Vakantie
Van 13 juli t/m 30 augustus vakantie

Agility wedstrijd op 26 en 27 september 2015

Als organisatie kijken wij tevreden terug op een zeer geslaagde Agilitywedstrijd bij de ZVKC
te Axel.

Wij feliciteren Arjan Vink en Buddy met het behalen van hun eerste plaats in de categorie A
medium Spel. Tiny Verhelst-Harms en Angel waren 6e van de 45 deelnemers in de categorie
A Large Spel en met Ashira 8ste.

Graag willen wij iedereen bedanken die er een aangename wedstrijd van gemaakt hebben.
Tevens ook dank voor het netjes achter laten van ons terrein. Ondanks ons verzoek is er
echter door vele geen gehoor gegeven aan de opruimplicht in het natuurgebied van
Staatsbosbeheer. Wij vinden dit jammer!

Dit jaar bestond onze organisatie uit een nieuwe groep mensen. Het was voor ons dan ook
een hele uitdaging om deze wedstrijd te organiseren. We hebben vele positieve reacties
ontvangen, maar ook enkele opmerkingen. Deze zullen wij zeker meenemen bij het
organiseren van onze volgende wedstrijd.

Bij deze wil de organisatie de hoofdsponsor Royal Canin en alle vrijwilligers bedanken. Zij
hebben er voor gezorgd dat onze wedstrijd een groot succes is geworden. Zonder de
enthousiaste inzet van de vrijwilligers en de bijdrage van de sponsor is het niet mogelijk dit
evenement neer te zetten.
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Dierendag Blauwe Hoeve op 2 oktober 2015
Net als vorig jaar was de ZVKC te gast bij de Blauwe Hoeve. Vele bewoners en hun
begeleiders hebben weer genoten van de demonstraties. Onze dank aan alle
leden/vrijwilligers die de bewoners een leuke middag hebben bezorgd.

Speeldag , 35 jarig jubileum ZVKC op 10 oktober 2015
Wegens zeer warm weer hebben wij de datum van juli naar oktober moeten verzetten. We
rekende op een groot aantal bezoekers, maar helaas waren er op onze jubileum dag nog
andere grote evenementen. Hierdoor was het aantal bezoekers minder dan waar we op
hadden gehoopt. Alle aanwezigen en onze grote groep vrijwilligers hebben volop genoten
van de leuke spelletjes. Zij gingen met mooie prijzen en goodybag tevreden naar huis.
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Benoeming erelid- Sylvia van Tatenhove-Roosenbroek
Als mede oprichter van de Zeeuws Vlaamse Kynologen Club in 1980 heeft Sylvia altijd de
ringtraining verzorgd voor mensen die graag hondententoonstellingen willen gaan doen en
heeft hen bijgestaan met raad en daad.

De eerste training die zij heeft verzorgd was op het op het
schoolplein van de prins Willem Alexander school te Terneuzen
voor de prijs van 1 gulden per les. Daarna zijn de trainingen
verzorgd in de Manege te Magrette, later te Koewacht en sinds
2004 aan de Boslaan te Axel.
Sylvia haar bijzonder hoge prestaties als fokker en exposant,
met meer dan 100 kampioenen, en als lesgever, het mentoren
van beginnende fokkers in provincie Zeeland en het al 35 jaar
lesgeven van ringtraining op de ZVKC, zijn hoogst bijzonder te
noemen en gerespecteerd in heel de wereld. Sylvia is dan ook
wereldwijd bekend in de hondenwereld.

Sylvia is al 40 jaar actief in de kynologie, lid van de bijzondere
Koninklijke Kennelclub Cynophilia. Haar unieke prestaties in de
fokkerij, met meer dan 100 kampioenen, door Sylvia zelf gefokt

en ook nog eens super gezonde honden en haar bereidheid om altijd iedereen met raad en
daad bij te staan, maakt haar uniek. Tevens is ze ook ERE lid van de Lhasa Apso Club
Nederland en onderscheiden met GOUD bij de Koninklijke Unie Sint Hubertus te België.
Sylivia is nog steeds actief in de fokkerij en op tentoonstellingen.

Dit alles heeft geleid tot ons besluit om Mevrouw Sylvia van Tatenhove-Roosenbroek op
onze jubileumdag te benoemen tot erelid van onze vereniging, de Zeeuws Vlaamse
Kynologen Club (ZVKC).

Nederlands Kampioenschap Agility

Voor de boxers bestaat er een heuse boxercompetitie in de agility (behendigheid). Deze
competitie bevat 6 wedstrijden welke jaarlijks gehouden worden bij diverse kringgroepen van
de NBC. Tijdens de laatste wedstrijd is er tevens de strijd voor het Nationaal kampioenschap.

De Nederlands Kampioen van 2015 is geworden: Bas Schelfhout met Kas

Bas en Kas van harte Gefeliciteerd!
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FCI Obedience (ex G&G) op 14 november 2015.

Zaterdag 14 november 2015 werd het examen FCI Obedience beginners, FCI Obedience 1,
FCI Obedience 2 en FCI Obedience 3 gehouden bij de ZVKC te Axel.

Keurmeester mevr. M. Barten van de Raad van Beheer was aanwezig om het examen af te
nemen.

De volgende combinaties zijn geslaagd:

FCI-Obedience Beginners:
Naam handler: Cynthia Buijze
Naam hond: Amber Passion of Gold
Punten: 206, zeer goed

FCI-Obedience Beginners:
Naam Handler: Ivana Bakker
Naam hond: Secret Diamonds Amazing Dream
Punten: 240,5, uitmuntend

FCI-Obedience I
Naam handler: Arjan Vink
Naam hond: Zita
Punten: 223, zeer goed

FCI-Obedience I
Naam handler: Willeke Buijze
Naam hond: Voulez Vous van de Loenense Hoeve
Punten: 196, zeer goed

FCI-Obedience III
Naam handler: Bianca Kroon
Naam hond: Tycoon Magenta de Conte de Fee
Punten: 271,5, uitmuntend
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GGA examen 30 november 2015, geslaagd:

Bingo op 19 december 2015

Een geslaagde bingoavond. Iedereen bedankt voor de gezellige avond.

Karin Eijsackers-van Arenthals
secretaris ZVKC

Voor en achternaam Naam v/d hond
Margriet Elve Juta
Jacqueline van der Velde Kjelt

Jo van Dixhoorn Dymas
Patricia Vingerhoets Lowie
Diana Roelands Ubor
Renate Beek Hummer
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