Jaaroverzicht van de voorzitter
2016 is een bijzonder enerverend jaar geweest voor de Kringgroep Rivierengebied.
Immers, er stond ons aan het begin van het jaar een aantal grote gebeurtenissen te
wachten. Waaronder een aantal zaken, die je niet ieder jaar mee maakt. Zo waren
daar de organisatie van de tweede Pré selectiewedstrijd en de opening van het
nieuwe clubgebouw als belangrijkste speerpunten.
Inenten
De jaarlijkse inenting in februari verliep prima. Ruim 40 honden en katten waren
aanwezig en in verloop van 3 uurtjes voorzien van de gewenste entingen.
IPO Examen op 27 februari
Er hadden zich voor dit examen 5 kandidaten voor SpH II, 2 maal VZH/ BH, 2 maal
IPO I, 1 maal IPO II en 1 maal IPO III gemeld. Van de 5 SpH II slaagde helaas 1
kandidaat niet. Ook 1 IPO I hond lukte het niet te slagen. De SpL voor de SPH
waren Johan en Maicel, die de sporen er geweldig in hadden gelegd. Pakwerk deed
“good old” Arno. Gelukkig slaagden al onze deelnemers. Benno voor SpH II, Ad voor
VZH, Vigdis voor IPO I, Benjamin voor IPO II en Gerald voor IPO II. Keurmeester
Gerard List sprak over een mooie hondensport dag in goede harmonie. Voor verslag
zie deze site.
Provinciale Kampioenschappen (PAK) te Nijmegen
Op 16 en 17 april werden de PAK gehouden bij de kringgroep Nijmegen. Voor onze
vereniging deden Vigdis, Benjamin en Gerald mee. De uiteindelijke resultaten vielen
wat tegen, ondanks de 1e plaats van Benjamin bij IPO II, de 3e plaats van Vigdis bij
IPO I en de 6e plaats van Gerald bij IPO III. Allen hadden op detail beter moeten
presteren. Voor verslag zie deze site.
2e Pré- selectiewedstrijd op 4 en 5 juni
Van het hoofdbestuur kregen wij de organisatie van de 2e Pré-selectie voor de
WUSV toegewezen. Een wedstrijd, die onder zeer warme weersomstandigheden
werd gehouden, en waarop wij veel toeschouwers mochten begroeten. Er hadden
zich 14 deelnemers aangemeld, waaronder enkele echte toppers. Het terrein was
voorzien van zitjes en parasols en de standhouders hadden ook een fijne plaats
kunnen vinden. Vele reacties ontvangen over het prachtige clubhuis en de goede
organisatie.
Ook een prachtige wedstrijd, die door Sjack Cnossen met zijn Pablo werd
gewonnen. Laat Sjack nu tijdens de Wereldkampioenschappen in Duitsland 3 e van
de wereld worden!! Leuk om hem op onze wedstrijd te hebben gehad.

Onderlinge Wedstrijd en BBQ op 25 juni
Als keurmeester hadden we Wim de Haan uitgenodigd. Dat keuren voor Wim geen
dagelijks werk bleek te zijn, werd al snel duidelijk. Je moet steno kunnen schrijven,
anders red je het bijna niet, vertelde hij al snel. Toch ging het hem prima af en
waardeerde hij de honden op waarde. Onze Engelse gasten Joanne en Chris waren
aanwezig, hetgeen altijd gezellig is. Zoals de hele dag prima verliep. Goede sfeer,
leuke jonge honden, fijne BBQ en erg gezellig. Voor meer info zie deze site.
Clubgebouw
Een prachtig voorbeeld van een unieke samenwerking tussen overheid (gemeente),
Stichting Hockey Druten en de VDH Kringgroep Rivierengebied, is de realisatie van
ons nieuwe clubgebouw. Het uitspreken van voorzichtige intenties naar elkaar,
werden al snel serieuze plannen, waar alle eerder genoemde partijen zich in konden
vinden. Wederom uniek is de samenwerking tussen bedrijven te noemen, die door
projectleider Rob Huisman zijn benaderd en hun bijdragen hebben geleverd. Via een
goede onderlinge communicatie is er een optimaal resultaat bereikt. Het resultaat
mag er zijn. Een prachtig clubgebouw, met voor ons alle faciliteiten die nodig zijn om
onze sport optimaal te kunnen bedrijven. Het toezicht vanuit onze vereniging was bij
Harrie in goede handen. Dit clubgebouw is beslist een aanwinst voor Sportpark de
Gelenberg.
Verhuizing
Vanaf 1995 waren we gehuisvest in ons “oude” clubgebouw aan de rand van de
hockeyvelden. Als je daar zolang hebt gezeten, verzamel je onbewust een aantal
spullen, die je eigenlijk al lang geleden had moeten opruimen. Dat is ons maar al te
duidelijk geworden door de hoogte van de stortkosten op de gemeentewerf. Maar de
inzet die de leden hebben getoond, is enorm. Het verhuizen heeft circa 2 weken in
beslag genomen, maar is nagenoeg geruisloos verlopen. Alle leden hebben
geholpen. Werkelijk niemand heeft verzaakt. Geweldige pluim voor alle leden!
Doordat Marcel, de schoonzoon van Hannie en Arno, geheel belangeloos voor het
interieur heeft gezorgd, mag onze inrichting gezien worden. Het ziet er allemaal
prachtig uit. We zijn trots op ons stekkie!
Opening
Burgemeester Lucien van Riswijk heeft tot ons grote genoegen de officiële
openingshandeling verricht. Ruim 110 genodigden hadden gehoor gegeven aan
onze uitnodiging, om bij de opening van ons clubhuis aanwezig te zijn. Hieronder
wethouder Michel Lepoutre en bestuursleden van omliggende sportverenigingen.
Ook vertegenwoordigers van de Provinciale afdelingen van Gelderland en Zuid-

Holland mochten wij begroeten. Maar ook waren er circa 10 sportcollega’s uit
Engeland. En wat te denken van de vele oud leden en bestuursleden.
In zijn openingswoorden sprak de heer van Riswijk een paar prachtige woorden, die
ons als Duitse Herder liefhebbers zeer aanspraken. Hij vergeleek de bestuursleden
van onze club met het karakter van de Duitse Herder. Loyaal, vasthoudend, krachtig,
geduldig, zelfbewust met geloof in eigen kunnen en moedig. Mooie woorden van de
burgemeester, die aangaven, dat hij bekend was met de moeilijke tijd die wij achter
de rug hadden.
Namens de SHD gaf Rob Huismans aan wethouder Lepoutre, voorzitter Wilbert
Korsten van HCD en Ad van Yperen als voorzitter van VDH een fles water, met
daarop de tekst: jullie hebben allen water bij de wijn moeten doen!!
Tijdens de demonstratie verraste Benjamin zijn vriendin Joyce enorm. Hij vroeg haar
ten huwelijk ten overstaan van alle gasten. Overdonderd door zijn actie, zij ze maar
snel ja. Het werd een geweldig feest, dat tot in de kleine uurtjes doorging. Die
jongens van de hockeyclub lusten trouwens ook wel een drankje.
Contracten
Met de gemeente zijn nieuwe huur- en opstalovereenkomsten gesloten, waardoor wij
verder kunnen gaan bouwen aan een zonnige toekomst.
IPO Examen op 19 november
Weer een behoorlijk vol examen met 3 SpH II, 5x VZH en 1x IPO II. Dit examen
betrof tevens het afscheid van Ben Ekhart als keurmeester. Op dit examen deden
een 4- tal jonge honden examen. Nieuwe aanwas, die het allen goed deden. Willie,
Ine en Monique slaagden voor VZH, Vigdis voor IPO II en Ad voor SpH II, waardoor
allen hun welverdiende certificaat in ontvangst konden nemen.
Afscheid nemen van Ben Ekhart was best emotioneel. Een geweldige keurmeester,
die altijd het zuivere sportgevoel van onze sport heeft uitgedragen. Zowel mens als
dier in onze sport hebben onze aandacht nodig.
Speurhondenkampioen
Op 27 november behaalde ons lid Benno Reinders met Caylie de titel
Speurhondenkampioen 2016 bij de DVIN. Deze prestatie is bijzonder, aangezien
Benno ook afgelopen jaar met de titel aan de haal ging. Proficiat.
Algemeen
De sfeer op de vereniging is erg goed te noemen. Het vele werk dat we gezamenlijk
hebben moeten verzetten, heeft hier wellicht toe bijgedragen. Daarbij zijn we
gelukkig verlost van een aantal egoïsten, die in het verleden de boel niet positief

beïnvloed hebben. Laten we er met zijn allen voor waken, dat de huidige sfeer
behouden blijft. Ik heb er alle vertrouwen in.
Ad van Yperen
Voorzitter

