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Alfred Nijkamp – coördinator wedstrijden/evenementen;
Edwin Piëst – coördinator trainingen;
Wanda van Hurck – coördinator wedstrijdsecretariaat;
Paul Koenen – coördinator website;
Ans Fakkert – coördinator kantine;
Marco Huisman – coördinator materiaal.
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WINTERCOURSING 2014 – 18 JANUARI 2014
AANMELDEN VIA DE WEBSITE: WWW.WVCNL.NL

PLAATS

: RONOSTRAND TE EEN

Het restaurant is open vanaf 09.30 uur en de courses zullen starten om ongeveer
10.45 uur.
Aanmelden via de website : www.wvcnl.nl
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Evenementen 2013

Triathlon 2013
Helaas dit jaar geen driedaags evenement. Maar wat het dan wel zou worden daarvan was
alleen bekend dat er iets op zaterdag 11 mei vanaf 10.00 uur georganiseerd zou gaan worden.
Om de orde handhavers van de gemeente Leek beter zicht te verschaffen op o.a. misbruik van
de parkeerplaats is de gemeente in het vroege voorjaar begonnen met het kappen van bomen.
Deelnemers aan WvCNL activiteiten die ook wel eens overnacht hebben kunnen er van
meepraten dat de jeugd laat in de avond het parkeerterrein als race circuit ging gebruiken.
Echter bij de rooiwerkzaamheden zijn de dijken van het terrein, ernstig beschadigd, moesten
met zand worden opgevuld, opnieuw worden ingezaaid en zijn door de gemeente tot verboden
gebied verklaard. Voor de Triathlon hield dit in dat het voor de leden die van veraf moesten
komen onmogelijk werd om op het terrein te overnachten. In overleg met het bestuur heeft de
evenementen werkgroep daarop besloten om zoveel mogelijk elementen van de Triathlon in
één dag te persen met als uitgangspunt dat dit niet ten koste ging van het welzijn van de
honden. Zaterdag hoorden wij dat er voor was gekozen om 1 element, de solo coursing, te
laten vervallen en om ’s-morgens de honden te laten rennen op een renbaan met gangbare
afmetingen met na de middagpauze de Hordenren. Uiteindelijk is deze formule ook vanuit
praktisch oogpunt geslaagd gebleken, het is Alex, Alfred, Frie en Herman gelukt om een dag
van te voren zowel de renbaan als 98% van de Hordenbaan met 5 hindernissen op het
middenveld van de renbaan uit te zetten. Het omschakelen in de middagpauze van het
ochtendprogramma naar het middagprogramma is hierdoor bijna geruisloos verlopen. I.v.m.
de terrein beperkingen had Alfred schetsmatig in de hal van de kantine in beeld gebracht hoe
de te volgen route over het terrein naar het parcours was en in zijn openingswoord heeft hij
hier opnieuw de aandacht op gevestigd. Iedereen heeft zich netjes gehouden aan de van te
voren uitgestippelde routes via het terrein, dat het gras nog niet op de dijken wil groeien ligt
dus niet aan ons. Wij moesten het dit keer zonder programmaboekje doen, er zou iets mis zijn
gegaan met de aanmeldingen via de web-site en dat zou ook de reden zijn geweest voor het
wegblijven van de deelname bevestigingen. Gelukkig dat de deelnemers zaterdagmorgen al
vroeg uit bed waren gekomen om naar Leek af te reizen en vervolgens Els en Gineke in staat
waren om in een rap tempo ter plekke de deelnemers in te schrijven en een programma in
elkaar te zetten. Dus zaterdagmorgen 11 mei om klokslag 10.00 uur was er een programma
klaar en stonden de eerste honden bij de start, de renbaan was in totaal 400 m lang en de tijd
werd door Frie gemeten bij 350 m. Onder mooie weersomstandigheden werden er 20 courses
gelopen, de veldcondities van ons terrein zijn verre van optimaal voor toptijden maar er werd
perfect gelopen. Één hond, Jane de Whippet Sprinter van Gineke, presteerde het zelfs om een
tijd onder de 24 seconden onder deze omstandigheden neer te zetten. In totaal haalden, al dan
niet in het bezit van een stamboom en ren/coursing certificaat, 18 honden de eindstreep,
waarmee de Hordenren toch weer doorslaggevend werd voor de einduitslag. In de
middagpauze stonden Ans en Wil in de kantine klaar om voor de inwendige mens te zorgen,
bijgestaan door Conny en Menno die er voor zorgden dat er pannenkoeken op het menu
stonden. Maar de bewolking nam toe en zo rond 13.30 uur toen Alfred een toelichting gaf op
de Hordenren en vrijwilligers ronselde voor het inleggen van het touw in de hindernissen
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deelde hij tegelijk aan deze mensen paraplu’s uit en dat bleek geen overbodige luxe te zijn
geweest. Gelukkig geen onweer maar sommige honden moesten wel tijdens fikse regenbuien
de hindernissen nemen, maar het was aan de honden te zien dat ze zich daardoor niet uit het
veld lieten slaan en gingen voluit om de hindernissen te beslechten. Ook de stemming onder
de eigenaren leed er niet onder en het programma werd in een goede sfeer afgewerkt. Het
Italiaanse Windhondje, Dolle Mina, wist baasje Marga na 2 horden zover te krijgen dat ze zelf
naast de horden ging lopen terwijl Marga over alle horden sprong. Bij de prijs uitreiking kreeg
Marga hiervoor de “Triathlon 2013 WvCNL Baas Hond trofee” uitgereikt. Rossi, de Barsoi
van de fam Fakkert, struikelde onderweg en maakte een enorme buiteling, stond gelukkig snel
weer op en vervolgde de race, achteraf bleek toch dat ze er een dikke lip aan had
overgehouden. Als troost is Rossi met de “Triathlon 2013 WvCNL pechprijs” naar huis
gegaan. Uiteindelijk hadden 9 honden alle 5 Horden genomen en kon het eindklassement
worden opgesteld. Een bijzondere prestatie was die van het Italiaantje Ro, deze hond had de
snelste tijd in haar klasse op de renbaan en had ’s-Middags alle Horden beslecht, voor haar
dus een terechte derde plaats in het eindklassement. De eerste twee plaatsen werden door
Whippets ingenomen. Toen het toernooi eindigde en alle officials koud en nat het terrein
verlieten, brak de zon door. Al met al toch een hele leuke en geslaagde clubdag.
Uitslag:
1 Jane (Whippet)
2 Fara (Whippet)
3 Ro (Italiaanse Windhond)
4 Zinah (Lurcher)
5 Emira (Saluki)
6 Javelin (Whippet)
7 Irbhinn (Deerhound)
8 Old Road’s Indonesia (Whippet)
9 Djanet (Azawakh)
Wil Bonne

Honden hazen wind voorbij
jagen hazen honden na
winden laten honden
hazen als de wind en snel
als een hond wind de haas.

- Dr. Arwin -
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Sterrendag 2013
De dag begon gelijk al goed, rond een uur of 9 stopte het met regenen.
De show begon om 1 uur in een wel heel natte ring. Er waren helaas niet zo heel veel mensen
maar toch wel 26 honden, die op een enkele uitzondering na allemaal de ring inkwamen met
het idee joepie ik mag coursen. Helaas voor hun moesten ze netjes staan en een paar rondjes
lopen. Voor de eigenaren was het bijna zwemmen maar het mocht de pret niet drukken. De
keurmeester Mv. Cisca v/d Toorn deed het niet alleen goed maar ook erg leuk naar de honden
en mensen toe. Rond half 4 was het showen afgelopen en had ieder zijn of haar punten
binnen. Daarna zijn we rond 5 uur begonnen met de BBQ die zeer geslaagd was. Om half 7
werd er gestart met de coursing daar gebeurde natuurlijk van alles. Het Italiaanse windhondje
Nova en de Whippet Pitha waren beide het haasje kwijt door het hoge gras. Daar in tegen
hebben we zeer mooie coursjes gezien van de vele Saluki’s en de Whippets. De Deerhound
Irbhinn liep alleen maar liet zien dat hij het spelletje goed kent. Het Italiaantje Duca liep super
snel, hij gleed uit, kwam na een paar meter bij een klos tot stilstand, maar hervatte daarop de
course onverstoorbaar en was één van de weinige honden die hoog over de hindernis sprong.
De Whippet Lola liep goed maar wilde ook zwemmen en ging volledig kopje onder, voor wie
haar kent, er was weinig wit meer te zien. De nachtcoursing begond zo rond half 12 toen het
goed donker was. Dit is voor de honden en hun baasjes altijd weer een feestje!! Volgens de
draaier en de starter liepen de honden in het donker harder en strakker. Misschien zijn ze
omdat het donker is feller om bij het haasje te komen. Al met al was het een super geslaagde
dag en nacht mensen en honden hebben het naar hun zin gehad. Ik wil iedereen bedanken die
heeft meegewerkt aan deze mooie dag/nacht. Hopelijk tot volgend jaar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Een toeschouwer.
einduitslag
Ras

Naam van de hond

plaats

Eigenaar

Saluki
ital.Windhond
Whippet
Deerhound
Saluki
Saluki
Saluki
Ital. windhond
Saluki
Saluki
Saluki
Whippet
Saluki
Chart Polski
Saluki
Whippet
Whippet
Whippet

Emira Al-Wahat Tazi
Ducati van de Bruinbrand
Better Do It Believe I Can Fly
Irbhinn
Waliyya Ahmad Tahaanie Tahiya
Hadiyya Hayat
Canapus Mihr
Casanova van de Bruinbrand
Emina Emel Al Djibaajah
Waliyya Ahmad Zaina Zummurrud
Jumah el Kolub
Javelin
Waliyya Ahmad Nadim Nadir
Mythago's Magna Carta
Waliyya Ahmad Fawzi Faradi
Pitha
Better Do It Gone With the Wind
Bjelka Faithful Hollandia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gineke Nijkamp
A.J. Huisman-Berendsen
Gineke Nijkamp
Ingrid Weis
Tineke Krol
Tineke Krol
Wiebe en Danielle Hovinga
A.J. Huisman-Berendsen
Gineke Nijkamp
Tineke Krol
Wiebe en Danielle Hovinga
BJP Zijlstra-Albers
Wiebe en Danielle Hovinga
Cisca van der Toorn & Ruud
Wiebe en Danielle Hovinga
BJP Zijlstra-Albers
Gineke Nijkamp
Cisca van der Toorn & Ruud
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Whippet
Whippet
Whippet
Barsoi
Barsoi
Deerhound

Bibiche Faithful Hollandia
Doria Faithful Hollandia
Chaim Faithful Hollandia
Iskristaja Iskra Wolkowo
Uljanow Barsois Calypso
Lotte

Cisca van der Toorn & Ruud
Cisca van der Toorn & Ruud
Cisca van der Toorn & Ruud
Inge en Ans Fakkert
Ans en Inge Fakkert
BJP Zijlstra-Albers

De winnares Emira van Gineke en Alfred Nijkamp
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RAAD VAN BEHEER

Naar aanleiding van diverse vragen omtrent de certificering van (ras)honden en vragen over
een uniform koopcontract heeft de Raad van Beheer bijgaande standpunten vastgesteld en
gepubliceerd.
Standpunt Raad van Beheer over certificering
De Raad van Beheer wil graag dat het algehele niveau van de hondenfokkerij verbetert op het
gebied van welzijn en gezondheid. Naast de minimale wettelijke kaders wil de Raad van
Beheer aanvullende kaders die zorgen voor een gezonde en sociale (ras)hond.
De Raad van Beheer is voorstander van een vorm van certificering waarin fokkers die
voldoen aan de regelgeving van de Raad van Beheer, waaronder het basisreglement Welzijn
& Gezondheid, én aan het Verenigingsfokreglement, zich kunnen onderscheiden van fokkers
die dat nalaten.
Deze vorm van certificering of het voeren van een keurmerk is ook door de Raad van Beheer
opgenomen in haar visie in het plan voor de gezonde en sociale hond in Nederland.
De Raad van Beheer is nadrukkelijk van mening dat deze vorm van certificering ook ruimte
moet bieden aan de hobbymatige en kleinschalige fokkers van (ras)honden en/of hun nesten
en niet alleen aan de beroepsmatige fokkers van (ras)honden.
De certificering moet voor de hobbymatige fokker en/of zijn nesten haalbaar en betaalbaar
zijn.
Binnen deze voorwaarden is de Raad van Beheer voorstander van certificering van fokkers
van (ras)honden en/of hun nesten en zal zij waar mogelijk hieraan ondersteuning bieden.
Standpunt Raad van Beheer over uniform koopcontract
Bij het Ministerie van Economische Zaken is er een door de sector ondersteund
projectvoorstel ingediend waarbij een koopcontract voor fokkers en pupkopers onderdeel is
van het project.
De Raad van Beheer erkent de waarde van een goed koopcontract waarin voor pupkoper en
fokker duidelijke afspraken staan. Als voorlichtingsmedium ziet de Raad van Beheer een
overdrachtsdocument als een beter instrument voor de voorlichting van fokker naar pupkoper.
Indien er een uniform koopcontract wordt gemaakt stelt de Raad van Beheer daaraan de
voorwaarde dat dit breed door de sector wordt gedragen en dat de belangen van fokkers van
rashonden hierin nadrukkelijk meegenomen worden. Tevens dienen de bouwstenen van het
contract ruimte te bieden voor de afzonderlijke hondenrassen om specifieke invulling te geven
aan het contract.
De Raad van Beheer zal haar medewerking verlenen aan het project van de overheid. Dit
betekent dat er tot aan de oplevering hiervan, verwachting is medio 2014, door de Raad van
Beheer geen eigen koopcontract wordt uitgegeven.
__________________________________
Raad van Beheer - Voor alle (ras)honden!
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RAAD VAN BEHEER

Voorstel verplichte DNA-afname en afstammingscontrole
Het voorstel is aangenomen.
De ingangsdatum van verplichte DNA-afname voor alle ouderdieren en afstammingscontrole
bij alle pups is uiterlijk 1 juni 2014. Als laboratorium voor opslag en controle is VHL /
Certagen gekozen door de Algemene Vergadering.
De procedure voor afname en borging van het materiaal in een uitvoeringsregel wordt de
komende periode vastgesteld mede in overleg met de werkgroep Fokkerij en Gezondheid.
Meer informatie over deze uitvoeringsregels volgt in de komende periode.
Voorstel wijziging artikel VI.5 KR over deelname activiteiten niet aangesloten
verenigingen
Het voorstel tot wijziging artikel VI.5 KR + notitie CNAK (commissie niet aangesloten
kynologie) over deelname aan activiteiten bij niet aangesloten verenigingen is aangenomen.
Het voorstel was om niet het hele artikel te schrappen. Het gewijzigde artikel is een
versoepeling van het eerdere verbod.
Dit betekent dat het voortaan uitsluitend voor keurmeesters verboden is te ambteren bij
gereglementeerde evenementen die door een niet aangesloten vereniging worden
georganiseerd.
Voorstel evenementen voor eigen leden
Het voorstel tot wijziging Artikel V.3 KR lid 1, is aangenomen. In de praktijk bestond bij
verenigingen de behoefte om ook evenementen te kunnen organiseren die alleen voor de eigen
leden toegankelijk zijn. Dit vereiste een aanpassing van het KR.
Voorstel tot wijziging artikel IV 80 KR aanwezigheid tentoonstelling tot 15.00 uur.
Voorstel tot wijziging is aangenomen.
In het KR was vastgelegd dat exposanten niet vóór 15.00 uur de expositie mochten verlaten.
Zowel bestuur als TGVN vonden dit niet meer wenselijk. In de ons omringende landen is het
vertrek na de keuringen ook gebruikelijk. Voor veel beginnende exposanten is deze oude
regelgeving dan ook moeilijk uit te leggen en geeft dit regelmatig veel discussie en agressie
bij uitgang. In de wijziging
is vastgelegd dat men na de keuring het terrein mag verlaten. De organisatie zal twee
aanwezigheidstijden vermelden in het programma waarop exposanten aanwezig dienen te zijn
voor de keuring.
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Trainingen 2013
Net als alle andere jaren heeft de WvCNL ook dit jaar een aantal trainingen georganiseerd.
Alle geplande trainingen vonden plaats op de thuis basis, de IJsbaan op Nienoord te Leek.
Daarnaast kon er op de dag voor aanvang van de wedstrijden getraind worden door niet
wedstrijd honden. Zo werd er voor de Pinkstercoursing, Zomercoursing en de Herfstcoursing
ook getraind.
De eerst training was op 7 april. Normaliter zou dit een renbaan training zijn. Gezien de staat
van het veld en de belangrijke Algemene Leden Vergadering werd er voor gekozen om een
coursing parcours uit te leggen. De belangstelling was op deze eerste training groot. Tijdens
de ALV zat de kantine vol. Na de vergadering konden we dan eindelijk beginnen met het
coursing seizoen. In totaal waren er 36 omlopen. Er kwamen meer dan 50 honden aan de start.
Door het grote deelnemers veld, de ALV en de coursing ipv renbaan, werd er maar 1 omloop
gelopen.
Op 5 mei vond de 2de training plaats. Tijdens de tweede training konden we een aantal nieuwe
honden verwelkomen die samen met hun baas naar de training kwamen. Wat dit jaar vooral
opviel was de grote groep deerhounds. Pff wat coursen ze allemaal mooi. Vol passie gingen
alle deerhounds achter de haas aan.
Tijdens de trainingen was er genoeg tijd om de nieuwe honden kennis te laten maken met het
coursen.
Want wat is dat toch. Leggen ze een “stom”stukje plastic voor mij neus neer. Ze wapperen er
een keer mee en dan denken ze zeker dat ik er achteraan ga.
Inderdaad, dat is wel de bedoeling. Op het moment dat er los geroepen werd zag je de
eigenaren glunderen. Hun “jonge” hond liep zomaar achter de “haas”aan. Eerst een kort recht
stukje, om dit vervolgens uit te bereiden met 1 of 2 klossen erbij. Een halve omloop en
uiteindelijk een hele omloop.
Tijdens de trainingen van 16 juni en 14 juli waren er verscheidene honden welke voor een
haasvast verklaring gingen. Om een haasvast verklaring te krijgen moet de hond met een rood
dekje en een muilkorf lopen. Hij moet de omloop samen met een andere hond lopen. Het is de
bedoeling dat de hond achter de “haas” aangaat, dat hij niet stoort en niet op de hond loopt.
De hond moet twee omlopen goed afleggen om zijn haasvast verklaring te krijgen. Alle
honden welke voor de haasvast verklaring gingen hebben deze gehaald. Dit zorgde ervoor dat
er verschillende nieuwe “wedstrijd” honden bij zijn gekomen.
Niet alleen de honden hebben getraind. Ook verschillende vrijwilligers hebben getraind.
Tijdens de trainingen kunnen mensen ingewerkt worden voor een taak op het veld. Om de
coursing goed te laten verlopen hebben we een draaier, rondbrenger en een starter nodig. Als
vereniging zijn wij verantwoordelijk om tijdens wedstrijden mensen in te zetten die bekwaam
zijn om te draaien, rond te brengen en te starten. De trainingen zijn de ideale momenten om
nieuwe mensen in te werken. Daarnaast zijn we een vereniging en moeten we met zijn allen er
iets moois van maken. Hoe meer leden helpen hoe makkelijker alles georganiseerd kan
worden.
Ook dit jaar hebben we een training moet aflassen. De training van 28 juli is niet doorgegaan.
Het was dat weekend erg warm en het was vakantie. Er waren daardoor weinig opgaven en
we vonden het onverantwoord om de honden met die gigantische temperaturen te laten
coursen.
Gelukkig konden de trainingen van 18 augustus en 22 september wel door gaan. Tijdens deze
dagen waren er weer een groot aantal honden aanwezig.
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De laatste training vond plaats op 6 oktober ipv 13 oktober. Tijdens deze training werd de
kantine opgeruimd en klaar gemaakt voor de overdracht aan de ijsvereniging. Ondertussen
werd er ook nog getraind.
Kort samengevat hebben we een mooi trainingsseizoen achter de rug. Elke training was er een
grote groep honden. Diverse jonge honden hebben kennis gemaakt met het coursen en
verscheidene jonge honden hebben ook hun haasvast verklaring weten te behalen. Daarnaast
hebben we een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen.
Edwin Piest

Beste leden,
Het nieuwe jaar komt er aan en dat betekent ook dat de contributie weer betaald moet worden.
De contributie graag overmaken voor 31 maart 2014 op de bankrekening van WvCNL :
8190052, IBAN NL36INGB0008190052 BIC INGBNL2A. Tenzij er een machtiging is
afgegeven dan wordt het bedrag automatisch afgeschreven.
De contributie is € 40,= per jaar voor inwoners van de provincies Groningen, Friesland en
Drenthe.
Voor inwoners uit de rest van Nederland of in het buitenland is de contributie € 25,= per jaar.
Eenmalig wordt € 5,= entreegeld gevraagd.
Gezinsleden betalen € 8,= resp. € 5,= per jaar.
Voor donateurs geldt een betaling van minimaal € 15,= per jaar.
Ik wens alle leden en hun honden fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2014.
Conny de Haan-Vink
Penningmeester WvCNL
penningmeester@wvcnl.nl
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Commissie voor Windhondenrensport
Statistieken

COURSING:
Vereniging
OWRV 't Haasje

OWRV 't Haasje
Total
PWRC Total
WRA
WRA Total
WRZ
WRZ Total
WvCNL

WvCNL Total
Swift

Datum
Absent
13/04/2013
4
11/05/2013
2
11/08/2013
11
14/09/2013
2

20/04/2013
05/10/2013

19
0
7
6
13

07/07/2012
19/05/2013
25/08/2013
19/20-10-2013
01/06/2013
28/09/2013

Swift Total
Totaal generaal

3
3
22
28
8
1
9
69

Aantal wedstrijden
13
waarvan afgelast
1
Gemiddeld per wedstrijd
Gemiddeld per wedstrijd gecorrigeerd

Statistieken 2012

Totaal gestart
97
56
85
78

Tot.
Ingeschreve
n
101
58
96
80

316
23
97
82
179
0
0
48
66
147
261
56
74
130
909

335
23
104
88
192
0
0
51
69
169
289
64
75
139
978

69,9
75,8

118

Aantal wedstrijden
12
waarvan afgelast
1
Gemiddeld per wedstrijd
Gemiddeld per wedstrijd gecorrigeerd

899

74,9
81,7
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Beste Leden,
Het jaar 2013 is bijna voorbij, en het is tijd voor kerstbomen, kerstmuziek en goede
voornemens. Het is ook de tijd voor terugkijken en overpeinzingen met betrekking tot de
toekomst. Wat betreft het terugkijken: het is een bewogen jaar geweest, zowel voor de
vereniging als voor mij persoonlijk. Begin 2013 was er de bestuurscrisis, en omdat het
moeilijk bleek om een statutair volwaardig bestuur te vinden is er op de bijzondere algemene
ledenvergadering van januari 2013 gekozen voor een interim bestuur van één jaar. De
belangrijkste opdracht voor dit interim bestuur was om de vereniging weer in rustiger
vaarwater te krijgen. Door te werken met werkgroepen waarin leden actief konden bijdragen
aan de voorbereiding en uitvoering van trainingen, evenementen en wedstrijden, is de
betrokkenheid van veel leden bij de vereniging vergroot. Dat is goed, ook voor de continuïteit
van de vereniging. In eerste instantie was niet zeker of we wel in staat zouden zijn om de
traditionele wedstrijden van WvCNL (Pinkstercoursing, Zomercoursing en Herfstcousing) te
organiseren. In de werkgroepen zaten weliswaar “oudgedienden” met veel ervaring, maar ook
een grote groep leden voor wie het organiseren van een wedstrijd relatief nieuw was. “Konden
we het wel aan?”, werd er meerdere keren gevraagd. Daarbij kwam ook nog dat er rondom het
Nienoord-terrein allerlei werkzaamheden waren verricht in de winter van 2012-2013
waardoor het veld met name voor de Pinkstercoursing in een verre van ideale toestand was.
Rondom alle wedstrijden is er uiteindelijk wel de nodige organisatiestress geweest, maar ik
denk dat dat heel normaal is. Het belangrijkste is dat de deelnemers aan de wedstrijden daar
niets of slechts heel weinig van hebben meegekregen. En daar gaat het natuurlijk om: dat
deelnemers samen met hun honden een mooie dag beleven. Terugkijkend denk ik dat voor
alle drie de wedstrijden dit gelukt is: door de inzet van een heel grote groep vrijwilligers zijn
de wedstrijden succesvol geweest. Natuurlijk waren er hier en daar verbeterpunten, tenslotte
was er nog niet overal de nodige ervaring en expertise, maar die zijn bij volgende wedstrijden
steeds goed opgepakt. Ik wil dan ook (nogmaals) iedereen die bij de organisatie van de
wedstrijden betrokken is geweest bedanken en complimenteren voor hun inzet, enthousiasme
en energie. Maar ook de trainingen en evenementen zijn uitstekend verlopen, ook naar alle
mensen die hierbij betrokken waren complimenten en dank. Gedurende het jaar heb ik zowel
op de trainingen als op de evenementen en wedstrijden van veel leden en/of deelnemers
gehoord dat ze met heel veel plezier deelnamen! Helaas bleek ook dat we als interim bestuur
niet alle ideeën en plannen die we bij het begin van 2013 hadden konden oppakken en
doorvoeren. Veel tijd ging zitten in het opzetten en laten werken van de nieuwe
verenigingsstructuur. Daarnaast was er ook veel tijd nodig voor overleg met de gemeente
Leek. Dit zorgde er voor dat het interim bestuur keuzes moest maken met betrekking tot wat
wel en wat niet gedaan kon worden in 2013, en wat doorgeschoven moest worden naar 2014.
En dat brengt mij bij de eerdergenoemde overpeinzingen voor volgend jaar (en verder). Een
interim bestuur voor één jaar kan slechts beperkt de lijnen voor de toekomst uitstippelen, dat
moet het volgende (normale) bestuur doen. Het interim bestuur houdt er na dit interim jaar
mee op. Hoewel ik het over het algemeen een heel mooi verenigingsjaar vond, dient er nu een
volwaardig bestuur te komen dat in principe voor meerdere jaren de vereniging ondersteunt.
Op dit ogenblik zijn er bij ons nog geen kandidaten bekend die het stokje willen overnemen.
Ik wil deze gelegenheid dan ook gebruiken om een oproep hiervoor te doen. Misschien dat dit
voor een aantal van de leden een mooi en goed voornemen voor 2014 is of kan zijn .
Eventuele kandidaten kunnen zich melden voor 15 januari 2014, per mail :
voorzitter@wvcnl.nl
Ik wens alle leden en al hun dierbaren (mensen en hondjes!) een heel goed kerstfeest en een
gelukkig nieuw jaar toe.
Derk Jan
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Graag reageer ik met een persoonlijke mening en visie op het artikel van Derk Jan.
Ik lees een zeer realistische weergave van een toch wel zeer hectisch jaar. Het blijft altijd
maar afwachten hoe een verenging zich gaat ontwikkelen na een bestuurscrisis.
De leden kunnen nu in de rustige periode na het afgelopen seizoen op hun gemak en in
onderling overleg nadenken over de (nabije) toekomst van coursing en de organisatie die
daarbij hoort.
“”Bestaat de club het volgend jaar nog wel?”
Een vraag die in een aantal varianten nog weleens voorbij kwam.
Graag geef ik het antwoord: Waarom niet.
Zolang bezitters van windhonden (en ook andere types) het voor de honden een plezier vinden
om ze laten rennen in een grote vrije ruimte in een opzet en sfeer die wij aanduiden als
coursing , is er voldoende basis voor het instant houden van een organisatie.
Met de technische middelen , liquiditeit, en een vaste plek , is die basis al aanwezig.
Maar het wordt complex en zeer onrustig wanneer de club zich gaat bezig houden – ik noem
het gekscherend – met “coursing om en met punten”
Wedstrijden organiseren blijft (voorlopig) lastig en geeft heel veel gedoe.
Het kijken naar alle rassen bij elkaar en genieten van hun atletische vermogens spreekt mij
persoonlijk meer aan dan het wedstrijdelement, dat zich kenmerkt door een zekere mate van
betrekkelijkheid.
Ik wens ieder een voorspoedig 2014.
Albert Zuidema
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IN MEMORIAM
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van Henny Bakker, terwijl ik dit typ is het
Henny’s geboortedag, 23 december.
Ze is geboren in 1942 en overleden in 2013.
Daniëlle

Herinnering aan Henny Bakker
Maandag 11 maart 2013, zoals gebruikelijk gaat Henny ’s avonds nog even met haar
Afghaanse windhond Joep voor zijn laatste rondje. Het werd echter het allerlaatste rondje
voor Henny. Vlak bij huis kreeg ze een hersenbloeding, ze werd bewusteloos gevonden.
Reanimatie mocht niet meer helpen, in het ziekenhuis constateerde men dat ze hersendood
was. Vanwege een codicil is ze een periode kunstmatig in leven gehouden, dinsdag 12 maart
is Henny overleden.
Henny had een Facebook account en in ons huidige snelle internettijdperk deed dit verhaal al
snel de ronde en verschenen de eerste steunbetuigingen en berichten van ontzetting, schok en
verdriet op haar plotselinge overlijden op haar FB pagina.
Op 18 maart heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden, slechts een paar zeer nabije
windhond vrienden waren bij deze gebeurtenis uitgenodigd en aanwezig.
Voor een aantal WvCNL leden zal de naam Henny Bakker weinig tot niets zeggen, temeer
daar ze de laatste jaren geen lid meer was van “Nienoord”. Maar een groot aantal leden
hebben Henny langdurig gekend en jaren lang is ze lid geweest bij onze club.
In mijn administratie vind ik terug dat Henny in 2006 haar lidmaatschap heeft moeten
beëindigen vanwege gebrek aan financiële middelen, soms moet je keuzes maken en gezien
haar woonplaats Krommenie en haar lidmaatschap bij de WRA in Amsterdam was dit een
begrijpelijke stap, waar mogelijk bleef ze met coursingwedstrijden wel naar Leek komen.
Vele jaren daarvoor, in de begintijd van het coursingtijdperk bij “Nienoord”, is Henny lid
geworden, eind 80er jaren. De omgeving van Leek was haar niet onbekend, jaren heeft ze in
de buurt van Roden gewoond, later verhuisd naar Amsterdam. Dat was de tijd dat Henny met
Greyhouds naar de renbaan ging.
In het programma van de Zomercoursing 1988 komt Henny voor het eerst in beeld met haar
Afghaanse windhond met de prachtige naam; Jebel Musa's Chapanaz Caado el Anis een reu
geboren in 1985, afkomstig uit de Afghanenkennel van Betty Weijermans (vroeger Martens).
Wij kenden de hond vooral als “Caado” en vanaf zijn eerste kennismaking met coursing heeft
hij bijna alle keren de eerste plaats behaald. Velen zullen deze hond herinneren als een
geweldige coursinghond, in april 1996 is hij overleden.
Ondertussen was bij Henny, Nilufar Shekari Mahour in huis gekomen en daarna Begum el
Badyrus bekend onder de naam "Beek". De laatste jaren kwam Henny weer in beeld met
Tempt By Dreams To Touch, maar wij kenden hem vooral als “Joep”, de laatste Afghaan die
onder haar zorgzame leiding kennismaakte met coursing. Coursing was voor Henny een
passie. Bij de WRA, waar ze steeds lid is gebleven, was ze bij coursing wedstrijden en
trainingen actief als starter, haar iets voorover gebogen houding staat mij helder voor de geest.
Naast haar aanwezigheid bij ren en coursingverenigingen was Henny actief betrokken bij de
rasvereniging van haar Afghanen, de NVOW. Op de site van de NVOW (link Actueel) wordt
ze geprezen voor haar inzet voor met name de herplaatsing van de oosterlingen. Voor de
Voorjaarswerkdag in Amsterdam had zij zich als eerste aangemeld, helaas zal Henny er niet
meer bij zijn.

15

Ik denk dat ik namens veel windhonden mensen spreek als ik zeg dat het jammer is dat we
geen afscheid van Henny hebben kunnen nemen, maar de keus van nabestaanden respecteren
we.
Het blijft een gemis dat we zonder Henny verder moeten.
Albert Sluyer

Henny op het Ronostrand
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PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN
GEZOND EN GELUKKIG 2014
Bestuur en redactie
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