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Pakwerkersdag 2018
In 2018 was er weer een reguliere pakwerkersdag in Nijmegen. Ruben van der
Wouden heeft hier zijn All round licentie weten te behouden. Nigel de Jong en
Raymond van Eck behielden hun wedstrijdlicentie.
Pré wedstrijden
Aan de eerste Pre selectiewedstrijd hebben er 4 leden meegedaan. De provincie
heeft hier zeer goed gepresteerd; Anja Matecovic op de 1e plaats en Robbie de Jong
op 2e plaats. .
Aan de tweede Pre selectiewedstrijd hebben 2 leden meegedaan.
NIAK
Aan het NIAK hebben 3 leden meegedaan. Hier heeft Vincent Honselaar een mooie
5e plaats behaald.
Hiermee heeft hij zich weten te selecteren voor het WK.
WUSV Denemearken
Op het WUSV in Denemarken heeft Vincent Honselaar de provincie
vertegenwoordigt. Hij is hier 64ste geworden.
Interland België - Nederland
Voor de interland welke dit jaar gewonnen was door Nederland was er één lid uit de
provincie geselecteerd te weten Anja Matecovic
NKK PAK
De twee evenementen die zich weer positief onderscheiden waren het NKK en het
PAK.
Aan het NKK deden 6 leden van de provincie mee. De Oude Maas is hier 4e
geworden met Robbie de Jong als individueel winnaar.
Bertus Middelkoop heeft zich op het NKK weten te selecteren voor de Universal
Sieger. Hij is op de Universal Sieger in Belgie bij de reuen op een 31ste plek
geëindigd.
PAK
Aan het PAK deden 15 deelnemers mee wat een zeer mooi aantal is. De
organiserende kringgroep was De Randstad. Het was een zeer goed georganiseerd
evenement voor de deelnemers maar zeker ook voor de bezoekers. De winnaar dit
jaar was Bertus Middelkoop.
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Dogs on Ice
Dogs on Ice is in 2018 voor de eerste keer georganiseerd bij Kringgroep Phoenix. Dit
is een onofficiële koppelwedstrijd om mensen op een laagdrempelige manier
ervaring op te laten doen met lopen van wedstrijd. Het was een groot succes met
een mooi aantal deelnemers en super georganiseerd door Kringgroep Phoenix. Het
is de bedoeling deze wedstrijd een vast onderdeel te laten zijn van de agenda.
ABC wedstrijden
In 2018 is de Gerard in ’t Veen Bokaal jammer genoeg niet doorgegaan.
Examens
Er zijn in 2018 12 IPO/UV examens georganiseerd. Op deze examens zijn er drie
honden geslaagd voor IPO3 We hopen de IPO3 geslaagden in 2019 op de
wedstrijden terug te zien.
Diversen
In 2018 is Kringgroep Schiedam er nieuw bij gekomen en heeft Kringroep De
Waterweg een voorlopige erkenning gekregen. Dit is een positieve ontwikkeling
binnen de africhting van de Duitse Herder.
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