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Jaarverslag Africhting Provincie Zuid Holland/Utrecht 2019 

 
In 2019 was er weer een reguliere pakwerkersdag in Nijmegen. Ruben van der Wouden heeft hier 
zijn All round licentie weten te behouden. Nigel de Jong behield zijn wedstrijdlicentie. Raymond van 
Eck is niet meer opgegaan voor wedstrijdpakwerker waardoor hij zijn licentie verloor.  
Dennis Koole is als kringgroeppakwerker opgegaan voor wedstrijdpakwerker maar kwam dit jaar net 
iets te kort om te slagen. (in januari 2020 is hij weer opgegaan en heeft het wel behaald) 
 
Aan de eerste Pre selectiewedstrijd hebben er 2 leden meegedaan. De provincie heeft viel dit jaar 
hier niet in de prijzen.  
 
Aan de tweede Pre selectiewedstrijd heeft alleen Vincent Honselaar meegedaan en niet alleen dat, 
hij heeft ook nog gewonnen.   
 
Aan het NIAK hebben 2 leden meegedaan. Hier heeft Vincent Honselaar een mooie 2e plaats behaald.  
Hiermee heeft hij zich weten te selecteren voor het WK.  
Het NIAK was voor het eerst open voor IGP 1 en 2 honden. Pieter Keijzer heeft op IGP 2 niveau 
meegedaan en geslaagd.  
 
Op het WUSV in Denemarken heeft Vincent Honselaar de provincie vertegenwoordigt. Hij is hier 48ste 
geworden.  
 
Voor de interland welke dit jaar gewonnen was door België was er geen een lid uit de provincie 
geselecteerd. 
 
De twee evenementen waar ook de sporters die wellicht niet perse de ambitie hebben voor een NIAK 
of een WK zijn het NKK en het PAK. Hier kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen. Ondanks de 
laagdrempeligheid waren er dit jaar niet veel sporters uit de provincie die hebben gedaan.  
Aan het NKK hebben 5 deelnemers en drie kringgroepen meegedaan.  
Aan het PAK die weer zeer goed georganiseerd was door kringgroep Oude Maas, deden maar 4 IGP 3 
honden en één IGP 2  hond mee. Laten we hopen dat dit een eenmalig aantal is en dat er in 2020 
weer meer sporters meedoen met het PAK.  
 
Ook Dogs on Ice is in 2019 weer georganiseerd door kringgroep Phoenix. Het was wederom een 
groot succes met een mooi aantal deelnemers en super georganiseerd door Kringgroep Phoenix. Dit 
is blijkbaar een wedstrijd waar veel mensen plezier aan beleven en laten we hopen dat dit voor de 
deelnemers een opstapje is naar de andere wedstrijden.   
 
Er zijn in 2019 10 IGP examens georganiseerd. Op deze examens zijn er 4 honden geslaagd voor IGP3, 
7 honden voor IGP 2 en 8 honden voor IGP 1. We hopen de IPO3 geslaagden in 2020 op de 
wedstrijden terug te zien.  
 
Er is in 2019 ook weer een pakwerkerscursus gehouden in de provincie. Deze werd in roulatie 
gegeven bij 4 kringgroepen te weten: Kringgroep Rotterdam, Kringgroep Gorinchem, Kringgroep 
Rijnmond en Kringroep UDHV. Allen bedankt voor de gastvrijheid en jullie inzet hiervoor. Het 
initiatief voor deze cursus kwam bij Nigel de Jonge en Ruben van der Wouden. Zij hebben de jongens 
in 8 weken klaargestoomd voor het examen en er zijn er 8 opgegaan voor het examen. Zij die 
opgingen zijn ook allen geslaagd. We zijn als provincie trots op deze jongen en meiden dat ze zich op 
deze manier willen inzetten voor de sport. 
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In 2019 is er een begin gemaakt met na te denken over hoe we de sport levend kunnen houden en 
dat mensen weer mee willen doen met evenementen. Hiervoor is er een brainstormavond gehouden 
en daar kwam onder andere uit dat er meer behoefte was aan kennisdeling. Hier zijn we in 
september mee begonnen door centrale trainingsavonden te houden. We hebben er nu twee 
gehouden en er blijkt gelukkig veel animo voor te zijn. Dit gaan we in 2020 zeker doorzetten. Verder 
gaan we nadenken over hoe meer mensen op de evenement kunnen krijgen. Zowel als deelnemer en 
als bezoeker. De organiserende kringgroep heeft er namelijk belang bij dat er veel mensen komen. Ze 
steken tijd en geld in de organisatie en dan is het fijn dat er veel volk op af komt.  


