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Crufts 2017  
De selectieperiode voor Crufts 2017 is afgelopen.  
We mogen nu bekendmaken wie Nederland (NDDB) mag gaan 
vertegenwoordigen in Engeland. 
 
We feliciteren hierbij Grietje Wagenaar van harte, met het 
behalen van deze eer! Het is het 3e jaar op rij dat haar deze eer 
te beurt valt. Grietje mag in maart 2017 op de Crufts haar kunnen 
tonen. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat ze gaat knallen! 
 
Grietje, namens bestuur NDDB, heel veel succes! 

 

 

Afschaffing losse Startkaarten 
 
Per 1 januari 2017, is het niet meer mogelijk om losse 
startkaarten aan te vragen. 
De reden dat de losse startkaart afgeschaft wordt, is 
omdat de NDDB een vereniging is. Een vereniging bestaat 
uit leden. 
 
Onze statuten bieden geen optie voor de losse 
startkaarthouders. Onze statuten hebben het namelijk 
alleen over leden, bijzondere leden en donateurs. Losse 
startkaarthouder vallen hier niet onder. Ze betalen immers 
geen lidmaatschap en zijn daardoor geen lid. 
Omdat losse startkaarthouders niet onder de statuten vallen, creëer je als vereniging “dubieuze” 
leden. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Eén en ander is door een deskundige uitgezocht. 
Daarnaast is het zo dat we door middel van de losse startkaart, we als vereniging minder leden 
krijgen. Dus in principe concurreren we onszelf. 
 
Vanaf 1 januari 2017 is een startkaart allen nog maar mogelijk in combinatie met een 
lidmaatschap. Hou hier dus rekening mee als je losse startkaarthouder bent! 
Een lidmaatschap biedt je meer mogelijkheden. Onder andere eventuele deelname aan 
internationale wedstrijden zoals Crufts, EK’s en WK’s. Korting op workshops die de NDDB 
organiseert. En deelname aan de gratis workshop die ook in 2017 weer voor alle leden 



 

 

georganiseerd gaat worden. Ook is het bestuur bezig met het organiseren van evenementen die 
alleen door leden bezocht kunnen worden. 
 
Wij hopen ook in 2017 weer veel nieuwe leden te mogen verwelkomen. 
 
Wies Koelewijn, voorzitter NDDB 

 

Nieuwe Jury-coördinator 
 
In overleg met het bestuur van de NDDB heeft Grietje 
Wagenaar aangegeven haar taak als jury coördinator neer 
te willen leggen. Wij, als bestuur, willen haar daarin de 
ruimte geven. We hebben Margreet Oerlemans bereid 
gevonden om de taak van Grietje over te nemen. 
 
Margreet Oerlemans gaat zich verdiepen in de lopende 
zaken en betrokken personen krijgen in Januari 2017 
hierover bericht. 
Het bestuur bedankt beide dames heel hartelijk! Gelukkig 
blijft Grietje ons wel met raad en daad bijstaan. 
 
Wies Koelewijn, voorzitter NDDB 

 

Uitslagen OEC te Krieglach in Oostenrijk, September 2016 
 
HTM (49 deelnemers uit 16 verschillende landen) 
 

26 Gwen Pieters met Vidar   17,8 

29 Marina Krom met Bikkel   17,6 

30 Tanja Leblanc met Chendo   17,6 

43 Janny Drost met Dana   13,9 

In het landenklassement was dit superteam 9e 
 
FREESTYLE (54 deelnemers uit 16 verschillende landen) 
 

12 Bregtje Hut met Troy   22,9 

14 Brigitte van Gestel met A’mayzie   22,5 

18 Grietje Wagenaar met Floris   22,2 

43 Aniek Oerlemans met Breezz   19,1 

In het landenklassement was dit superteam 5e 
 



 

 

Als je onderstaande link volgt, kun je alle video’s vinden van alle deelnemers! Dus niet alleen de 
Nederlandse deelnemers, maar echt allemaal! Veel kijkplezier! 
http://results.sporting-dog.eu/dance_event/result/2 

 

OEC (Europese Kampioenschap) 2016 te Krieglach, Oostenrijk 
 
Wat een geweldige ervaring! 
Als voorzitter van de NDDB en als Bondscoach, moet ik zeggen dat ik zo trots ben op “mijn” 
team! 
De persoonlijke prestaties waren buitengewoon en de teamspirit was helemaal geweldig. Aldus 
Aniek, krijg je vleugels als je de ring binnen stapt en je wordt zo hard toegejuicht! 
 
Regelmatig kregen wij van de andere landen te horen, dat ons aanmoedigen aan onze 
teamleden, erg aanstekelijk werkte! Ze vonden het geweldig om te zien, dat bij ieder optreden 
van 1 van onze teamleden, wij weer helemaal los gingen! Vlaggen, sjaals en vooral onze stem. 
Ben nog wekenlang schor geweest, na het OEC. 
 

 
Hollands Team aan het toejuichen 

We hebben genoten van alle optredens. Tjonge jonge, wat is het toch geweldig om al die 
Heelworkers en Freestylers bij elkaar te zien. En wat een niveau..... 
Daarom vind ik het van ons Heelwork team super knap dat ze 9e in het landenklassement zijn 
geworden! En helemaal knap van ons Freestyle team, die 5e zijn geworden in het 
landenklassement! Geloof me, met zo’n moordende concurrentie is dat een fantastische 
prestatie! 
 
De omgeving was ook prachtig, het was echt een bonus om zo mooi tussen de bergen te mogen 
deelnemen. Krieglach was een gezellig stadje en het was zeer gastvrij. Heerlijk zo in de frisse 
lucht met fantastisch weer. Het voelde echt als vakantie met Dog Dance bonus. 

http://results.sporting-dog.eu/dance_event/result/2


 

 

 
Ik vond het persoonlijk ook geweldig om hierbij te mogen zijn als Coach. Het ondersteunen van 
de teamleden, alles uitzoeken, zodat daar niet over gestresst hoeft te worden, vond ik heerlijk 
om te doen. Als het Team NL voor 2017 het ook wil, zou ik ook graag hun Coach willen zijn! 
 
Wies Koelewijn, Voorzitter NDDB en Bondcoach Team NL 

 

 

Muziek toevoegen bij je inschrijving wedstrijd 
 
Velen hebben het al gemerkt, anderen hebben het nog niet in de gaten, daarom even deze 
reminder. 
Al enige tijd is het niet meer mogelijk muziekbestanden tegelijk met het inschrijfformulier mee te 
sturen. 
 
De inschrijfformulieren worden automatisch opgeslagen in de database van de website en 
hiermee werden in het verleden ook de toegevoegde muziekbestanden erbij opgeslagen. 
Doordat men elke keer hetzelfde muziekbestand toevoegde kwam de database geregeld op 
storing. 
 
Ik zal het even uitleggen met een voorbeeld. In de afgelopen periode heb ik meerdere malen 
mijzelf ingeschreven voor verschillende wedstrijden en daar ook mijn muziekbestand aan 
toegevoegd. Op mijn pc staat natuurlijk mijn bestand met mijn eigen persoonlijke bestandsnaam 
(bijv "March over the river Kwai"). De database zag dus van mij steeds hetzelfde bestand 
toegevoegd worden. Hierdoor gaf de database steeds een storing, want het bestand stond er 
namelijk al in (meerdere keren zelfs). Hierdoor kwamen ook vaak de inschrijvingen niet binnen 
bij de organisatie, omdat de database de inschrijving niet kon verwerken. 
 
Vanaf het moment dat dit is losgekoppeld, zijn er geen problemen meer met "verloren" 
inschrijvingen aan wedstrijden. 
Het is voor jou als deelnemer even wat lastiger, maar je bent er nu wel zeker van dat de 
inschrijving ook binnenkomt bij de organisatie. 
 
Dus graag bij inschrijven van een wedstrijd, jouw bestand apart mailen naar de organisatie van 
de betreffende wedstrijd. 
Zorg er dan wel voor dat de organisatie deze muziek tijdig ontvangt, zodat de organisatie niet 
hoeft te gaan vragen naar je muziek. 
 
Met vriendelijke groeten 
Andre de Jong 
Webmaster NDDB 

 



 

 

Voorlopige wedstrijd kalender 2016-2017 
 
 

10 dec 2016   NDDB wedstrijd tijdens Hond 2016 - organisatie Grietje Wagenaar 

      

28 jan 2017   Dance in Winter Wonderland - organisatie Brigitte van Gestel en Marina Krom 

    Selectiewedstrijd 

26 feb 2017   NDDB (selectie) wedstrijd - organisatie NDDB 

17 jun 2017   GrooDs met een grote D - organisatie Andre de Jong en Esther Wijma 

18 jun 2017   GrooDs met een grote D - organisatie Andre de Jong en Esther Wijma 

21 okt 2017   All Hallows Eve - organisatie Esther Niemeijer - Selectiewedstrijd 

22 okt 2017   Workshop van Anja Christiansen uit Denemarken 
 

 

VIDAR, “de dansende jager”  
 
Zoals velen van jullie ondertussen wellicht al weten, 
beleven ondergetekende en Vidar heel veel plezier aan 
het met elkaar samenwerken. Het maakt hierbij eigenlijk 
niet uit in welke sport we samenwerken, want als je 
oprecht samenwerkt beleef er altijd samen plezier aan. 
Omdat we helaas slechts 24 uur in een dag en 7 dagen in 
een week hebben, zijn jacht en dogdance de sporten 
waarin we ons samen gespecialiseerd hebben. 

Van pup tot nu 3 jaar later werken we hier op een 
positieve dwangloze manier dagelijks aan. Daarnaast hebben we ongeveer 1 x per maand les van 
een super dogdance juf en ook in de jacht volgen we regelmatig lessen bij top trainers. Maar 
zonder samen thuis oefenen op een speelse plezierige en altijd verassende manier zou het 
resultaat uitblijven. Hoe mooi is het dan dat dit jaar onze vele trainings uurtjes beloond werden. 
Binnen de jacht mochten we samen, na een paar top drie B plekken, mooie B2 workingtest 
diploma’s dan ook ons felbegeerde A diploma halen. Wat waren we blij en trots en wat was het 
mooi deze mooie ervaring met onze aanwezige tollervriendjes te mogen delen! In de dogdance 
waren er op vele 1e plekken in zowel de Freestyle en de Heelwork to Music disciplines in zowel 
de novice als intermediate klasse. 
 
LEES VERDER 

 

 

Slotwoord 
 
Het jaar zit er alweer bijna op. Een jaar met weer veel mooie dogdancemomenten. 

http://nddb.nl/index.php/wedstrijden/leden-aan-het-woord


 

 

Het nieuwe jaar gaan we straks weer met frisse moed in! 
 
En voor wie het leuk vindt een bijdrage aan te leveren voor de komende nieuwsbrieven, stuur 
ons vooral een bericht via websiteredactie@nddb.nl  
 
Met vriendelijke groeten, 
Esther Wijma & Andre de Jong 

 

mailto:websiteredactie@nddb.nl

