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Januari
Nieuw logo Zeeuws-Vlaamse Kynologenclub Axel
Op 30 juli 2016 hebben wij alle leden gevraagd een nieuw logo te ontwerpen. Na onze oproep
kregen wij slechts enkele ontwerpen binnen die niet voldeden aan de gestelde voorwaarden.
Daarom heeft het bestuur besloten om een nieuw logo te laten ontwerpen. Aan de hand van de
ingeleverde logo’s heeft Peter Eijsackers het nieuwe logo ontworpen.
Op 9 januari 2017 hebben wij met trots het nieuwe logo van de Zeeuws-Vlaamse
Kynologenclub te Axel gepresenteerd. Hierop hebben wij veel enthousiaste reacties op
gekregen.
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Kleding instructeurs en vrijwilligers
De huidige jassen van onze instructeurs bleken te koud zijn in de winterperiode. Daarom is er
besloten nieuwe kleding aan te schaffen. Begin januari 2017 hebben we alle instructeurs en
vrijwilligers voorzien van een bodywarmer met daarop het nieuwe ZVKC logo. De bodywarmer
kan over de jas gedragen worden. In februari heeft iedereen ook nog een poloshirt ontvangen.

Aantal nieuwe instructeurs, vrijwilligers, assistenten in 2017:
-puppy- en jonge hondencursus: Nienke Heinis
-Engelse Obedience: Melissa Verkauter
-GGA (assistent) : Amber Moorthamer
-puppy (assistent): Willeke Buijze
-Hoopers: Saskia van Es
-Agility: Bep van Tatenhove
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Februari
16 februari 2017:
Borden met nieuw logo bij de kantine en trainingshal
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18 februari 2017 seminar
Aanleren oefeningen van pup tot jonge hond+ omgaan met ongewenst gedrag
Alle instructeurs hebben op 18 februari een seminar gevolgd van Dick Staal. Hiermee hebben
ze 30 nascholingspunten behaald.
Als Kynologisch Instructeur moet je op de hoogte blijven en moeten men elk jaar nascholing
volgen. Dit is opgelegd door de Raad van Beheer. In drie jaar tijd moet een instructeur 90
nascholingspunten halen. Zonder deze nascholing/punten vindt er geen herbenoeming plaats.

18 februari 2017: Aanleg nieuw terras (zijkant kantine) en verplaatsen container

24 februari 2017: Algemene ledenvergadering
Tijdens de ALV van 24 februari heeft het bestuur aangegeven dat Daan Bolleman door het
bestuur is gevraagd als kantinebeheerder van de ZVKC. Daan heeft deze functie geaccepteerd.
Voor al uw vragen, opmerkingen ed. met betrekking tot de kantine kunt u dus voortaan bij Daan
terecht.
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Maart
18 en 19 maart 2017: Agilitywedstrijd
Als organisatie kijken wij tevreden terug op een zeer geslaagde Agilitywedstrijd bij de ZVKC
te Axel.
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.

Een dikke proficiat aan Bas Schelfaut met het
behalen van de derde prijs.

Alle uitslagen en foto’s van de agilitywedstrijd zijn te vinden op onze website.
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April
3 april 2017: GGA examen

Cursist

Naam v/d hond

aantal punten

Sanne Roegiers
Romy Johary
Jessica Rademakers
Ilonka Meijer
Angelika Brack
Amber Moorthamer
Leroy Neels
Pascal de Mul
Joop van Gijs
Nadine Verhoeven
Miranda Stevens

Misha
Ayra
Áldás
Elza
Sky
Xia
Zjuul
Duvel
Jay
Keeva
Boy

246
250,5
200
254,5
242,5
256,5
252,5
247,5
239
207,5
252,5
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Mei
6 mei 2017: Obediencewedstrijd
Onder de vlag van de DOS is er ook dit jaar weer een geslaagde Obedience wedstrijd
gehouden op ons terrein. Enkele leden van de ZVKC vielen in de prijzen:
Class Novice:
3. Ingrid Eekman & Borders for Joy Never give up Met@l (Border Collie)
4. Elly Kooijman & Calvin (Border Collie)
5. Ankie Houthuis & Round Robin Mac Gyver (Border Collie)
6. Ankie Houthuis & Nice of you to come bye Lucky Switch (Border Collie)
Class A:
3. Sandra Pierson & Gowah of Wendevick Home (Border Collie)
4. Ingrid Eekman & Borders for Joy Never give up Met@l (Border Collie)
Class B:
1. Tiny Bouchaut & Razzle Dazzle (Border Collie)
3. Ton van Santen & Clan of Stork’s Jaguar (Bearded Collie)
Class C:
4. Greet Vink & Kyrill van Berlare (Border Collie)
De volledige lijst met winnaars staat op onze website onder uitslagen, Obedience 6-5-2017.
Dank aan alle vrijwilligers die ons op deze dag hebben geholpen.
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Juni
18 juni 2017: demonstratie bij Pets Place Hulst
Onze sponsor Royal Canin heeft ons gevraagd mee te werken met de Rasechte
Voedingsweken. Op zondag 18 juni 2017 hebben we een demo gegeven bij Pets Place in Hulst.
Wegens te weinig plaats en te warm weer hebben helaas de baasjes met de grote honden niet
kunnen laten zien wat ze allemaal al geleerd hebben. Dat was natuurlijk jammer.
De kleine hondjes, pups en hun baasjes hebben midden in de winkel onder leiding van de
instructeurs Samantha en Elles wel een demonstratie gegeven. Dat deden ze allemaal erg
goed.
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Juli
10 juli 2017: GGA examen

Voor en achternaam

Naam v/d hond

punten

Bart Meijer
Francois van Schoote
Marjella (H) Reedijk
Marcia Springintveld
Petra van Puijenbroeck
Erik van den Branden
Amber Moorthamer
Arjaan de Ridder
Paul Balcaen
Rene van de Vrie

Sien
Mace
Kenzo
Lyca
Timo
Kiyona
Shinju
Bram
Kai
Marie

261
257,5
259,5
253
244,5
236
264,5
252
216
248,5
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1 juli 2017: jaarlijkse barbecue
Op 1 juli was onze jaarlijkse BBQ. Peter en Wim hadden de schalen met lekkers gevuld en
Daan en Karin zorgde dat alles voor de BBQ gereed stond.
Peter bakte de satés, worstjes en malse biefstukken bruin. Wie daarna nog honger had kon
genieten van heerlijke spareribs. Tegen de avond liet het zonnetje zich nog zien, dus de tafels
werden daarom buiten gezet.
Bedankt allemaal voor de gezellige BBQ!

Rabobank Club kasactie
In totaal zijn er 42.055 stemmen uitgebracht. Iedere stem is daarmee € 4,28 waard. Ieder lid dat
heeft gestemd, heeft dus in totaal € 21,40 gedoneerd aan de clubs die zij een warm hart
toedragen. In totaal deden er 492 verenigingen en stichtingen mee aan de Rabobank Clubkas
Campagne.
De ZVKC heeft in totaal 28 stemmen ontvangen, dit is goed voor € 119,84.
Wij bedanken hierbij alle stemmers.
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Augustus
ZVKC zomervakantie van 14 juli t/m 27 augustus

4 augustus 2017: mededeling bestuur
Vanwege omstandigheden heeft onze voorzitter Peter van Es aangegeven per direct te
stoppen. In een schrijven aan het bestuur heeft hij aangegeven zijn functie te beëindigen en zijn
werkzaamheden voor de club per direct neer te leggen. Tevens heeft ook ons bestuurslid
Patrick Saelens aangegeven per direct te stoppen.
Het bestuur bedanken Peter en Patrick voor al hun inspanningen voor de club en wensen ze
voor de toekomst in alle opzichten veel succes toe.
De heer E. Vink is bereid het voorzitterschap te vervullen als interim voorzitter.
Bestuur Zeeuws-Vlaamse Kynologen Club
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September
1 september 2017: Wijziging lesschema
Vanaf deze datum zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het lesschema:
-Op de dinsdag geeft Bep van Tatenhove Agility aan groep 1 van 19.15 - 20.15 uur.
-Op de dinsdag geeft Monique Westerwijk Agility aan groep 2 van 20.20 - 21.20 uur.
-Vanaf donderdag 7 september gaat Saskia van Es starten met Hoopers.
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Oktober
6 oktober 20017: Werelddierendag bij de Blaauwe Hoeve
De demonstratie is helaas niet doorgegaan wegens zeer slechte weer.
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November
27 november 2017: GGA examen

Cursist
Elke van Schöll-Claes
Joop van Stratum
Stefan Verlinde
Bianca Swartelé
Amber Drubbel

Naam v/d hond
Timber
Mik
Russel
Bailey
Bliss

punten
249
231
240
235,5
238
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December
2 december 2017: Landelijk Examen

Op 2 december was het FCI Obedience examen. Keurmeester Ton Hoffmann van de Raad
van Beheer was aanwezig om het examen af te nemen.
De volgende cursisten en hun honden zijn geslaagd:
Marco Coolsen en Phenna: Klasse OB-B, 245 punten, ZG.
Tiny Verhelst en Angel: Klasse OB-B, 250,5 punten, ZG
Robina de Smet en Twister: Klasse OB-B, 232 punten, ZG
Arie van den Heuvel en Devon: Klasse OB-B, 248,5 punten, ZG
Jo van Dixhoorn en Dimas: Klasse OB-B, 236 punten, ZG
Ivana Bakker en Dhaya: Klasse OB-1, 262 punten, U
Ivana Bakker en Aylin: Klasse OB-1, 230,5 punten, ZG
Namens het bestuur van de ZVKC een dikke proficiat met het behalen van jullie diploma.
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15 december 2017: Bingoavond
Vrijdag 15 december was onze jaarlijkse bingoavond. Het was ook dit jaar weer gezellig druk.
Onze penningmeester Wim en zijn vrouw Tiny hadden de mooie prijzenpakketten
samengesteld. Barman Daan zorgde voor de drankjes en Jo en Wim B. bakte de hapjes bruin.
Net als vorig jaar trokken Wil en Karin de bingonummers. De eerste ronde duurde wat langer
dan gebruikelijk, maar daar konden de aanwezige wel om lachen. Er was dit jaar 1 dame die
dacht dat ze bingo had, maar helaas. Zij heeft ons getrakteerd op een mooi kerstnummer. De
tafel met presentjes was flink gevuld met allerlei leuke spulletjes.
Een bedankje aan Saskia van Es voor het sponsoren van de prijsjestafel.

ZVKC kerstvakantie van 15-12-2017 t/m 7-1-2018.
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In 2017 hadden we gemiddeld 294 leden.
In 2016 hadden we gemiddeld 266 leden.
Aantal aanmeldingen puppyles in 2017: 121
Aantal aanmeldingen puppyles in 2016: 110

Karin Eijsackers-van Arenthals
secretaris ZVKC
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