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Jaarverslag Africhting Provincie Zuid Holland/Utrecht 2021 

2021 heeft weer in het teken gestaan van coronamaatregelen waardoor een hoop evenementen 
waren afgelast, waaronder ook de nationale pakwerkersdagen. De pakwerkers behielden daardoor 
de licentie die ze hadden.  
 
In juni en juli zijn er vervangende wedstrijden voor de PAK’s gehouden zodat er alsnog geselecteerd 
kon worden voor het NIAK. Vanuit Zuid-Holland hebben daar Vincent Honselaar, Rob van Tol, Cees 
Boer, Bertus Middelkoop, Diana van de Berkt en Pieter Keijzer meegedaan. Alleen Diana van de Berkt 
was het jammer genoeg niet gelukt om zich te plaatsten voor het NIAK.  
 
Het NIAK werd dit jaar georganiseerd voor het PB Zuid-Holland en we kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagd evenement. Er werd gemerkt dat men toe was aan weer een mooie wedstrijd en dat 
bleek ook uit het aantal inschrijvingen van 41 honden. Het kampioenschap werd gewonnen door Jan 
Wernsen maar natuurlijk was het NIAK ook de selectiewedstrijd voor het WK. Vanuit onze provincie 
is het Pieter Keijzer gelukt zich hiervoor te plaatsen ondanks dat nog lang niet zeker was dat het WK 
door zou gaan.  
Rob van Tol mocht meedoen aan de Interland in Belgie.  
 
Ondanks Corona konden er wel een aantal examens georganiseerd worden.  
Er zijn in 2021 9 IGP examens georganiseerd. Op deze examens zijn er 7 honden geslaagd voor IGP3, 
9 honden voor IGP 2 en 5 honden voor IGP 1. 1 hond is geslaagd SPH1 en 3 honden zijn er geslaagd 
voor SPH2 
 
Er kon verder weinig het afgelopen jaar en laten we hopen dat 2022 een jaar wordt dat de 
wedstrijden en examens weer door kunnen gaan en we met zijn allen weer plezier kunnen beleven 
aan de sport.  
 
In 2022 wordt het PAK georganiseerd door Kringgroep Rijnmond op 30 april en 1 mei. De 
keurmeesters zullen Robbie de Jong op afdeling A en Anja Matekovic op afdeling B en C.   


