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Voorlopige wedstrijdkalender 2016 

 
18 en 19 juni - Valkenswaard - Meer informatie en inschrijven 
03 en 04 sept - Bant - NK 2016 
29 en 30 okt - Bant - Halloween wedstrijd 
 
Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering is het mogelijk dat er nog aanvulling komt 
op deze kalender 

 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 

 
Op de notulen zit nog even een kleine vertraging. Zodra deze gereed is, komt hiervan een 
melding op de Facebookpagina van Leden NDDB, dat de notulen zichtbaar is op de website. 

 
 

Wereldkampioenschap Moskou 2016 23 – 26 Juni 2016 

 
Zoals jullie misschien al wel gemerkt hebben, stuurt NDDB geen 
team naar het WK in Moskou. 
Omdat rijden naar Moskou geen optie is en er dus echt gevlogen 
moet gaan worden, willen wij niemand deze financiële belasting 
opleggen.  
 
Eenieder die dus individueel naar Moskou wil, mag gaan, maar 
krijgt geen financiële ondersteuning van de NDDB. 
Voor wie wil gaan, nog even een tip. Laat de organisatie je hotel regelen, als toerist betaal je 
namelijk de hoofdprijs! Kan aanzienlijk schelen! 
 
Wensen wij diegenen die deze reis gaan aanvaarden veel succes en wij juichen jullie toe vanuit 
Nederland! 
 
Bestuur NDDB 

 
 

http://nddb.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=68:weekend-wedstrijd-valkenswaard&catid=11:wedstrijden&Itemid=120


 

 

 

Attila Szkukalek 

 
3 en 4 september zal het NK 2016 plaatsvinden in Bant. Ook dit jaar zal er door een 
internationale jury worden gejureerd. Een van de juryleden is Attila Szkukalek, bekend om o.a. 
zijn geweldige Charlie Chaplin routine! Maar Attila zal niet alleen jureren; maandag 5 september 
zal hij ook een workshop verzorgen. Daarom laten we jullie in deze nieuwsbrief kennis maken 
met Attila Szkukalek! 
 
Wie is Attila Szkukalek? 
Attila is biochemist in Engeland, maar in zijn privéleven 
hondentrainer. Honden trainen deed hij al 15 jaar voordat hij 
voor het eerst kennismaakte met de dogdancesport. Dat was 
tijdens de Discovery Dogs Show, waar hij Mary Ray en Donelda 
Guy hun routines zag lopen. Ondanks dat hij op dat moment zelf 
geen hond had, wist hij dat dat was wat hij zou gaan doen als er 
weer een hond in zijn leven kwam. Dat duurde echter nog een 
tijdje, namelijk 2 jaar. Met 8 maanden oud kwam Fly als 
herplaatser in zijn leven. Een hond met heel erg veel energie. 
Werk aan de winkel! Attila begon dan ook direct met het trainen 
van heelwork, obedience en basismoves. 
 
Een jaar later zag Annie Clayton tot wat Fly en Attila al in staat waren en ze overtuigde Attila om 
mee te doen met een wedstrijd in Leicester. Dat was een groot succes. Attila en Fly werden 
eerste in de Novice klasse! Deze wedstrijd was van grote invloed op Attila. Hij was onder de 
indruk van de andere routines en moves, maar hij werd zich ook bewust van andere stijlen. 
Na deze wedstrijd zocht Attila contact met verschillende mensen om les te krijgen en uiteindelijk 
kwam hij terecht bij Heather Millan. Heather probeerde hem zonder veel succes Spaanse 
danspassen aan te leren. Op dat moment realiseerde Attila zich dat hij beter routines kon gaan 
maken die bij zijn eigen natuurlijke bewegingen zouden passen. Het resultaat? De geweldige 
Charlie Chaplin routine! 
Bron: http://www.dogdance.net/english_version/index.html 
 
Meer informtie over de workshop vinden jullie op de site van de Nederlandse Dogdance Bond: 
http://www.nddb.nl/index.php/workshops/72-workshop-attila-szkukalek  
 
Overige Links: 
• Meer info over Attila is te vinden op: http://www.dogdance.net/english_version/index.html  
• Charlie Chaplin routine: https://www.youtube.com/watch?v=Vg3IrgfHXY0 

 

http://www.nddb.nl/index.php/workshops/72-workshop-attila-szkukalek
http://www.dogdance.net/english_version/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vg3IrgfHXY0

