
1 
 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2017 

 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND/UTRECHT  



2 
 

Jaarverslag Africhting Provincie Zuid Holland/Utrecht 2017 

 
2017 het jaar van de WUSV in Nederland. Hierdoor hoefden de geselecteerde pakwerkers geen 
examen te doen op de pakwerkersdag in Nijmegen. Ruben van der Wouden zat bij de selectie en 
heeft het uiteindelijk tot reserve op het lange werk geschopt op het WK . Echt een superprestatie. 
 
2017 was niet het beste jaar op africhtingsgebied uit de geschiedenis van de provincie. Voor alle 
specifieke zie het internet met name hondensportsporthonden.nl 
Hieronder een overzicht van de personen die in 2017 aan 1 of meerdere wedstrijden heeft 
meegedaan.  
 
  
Naam aantal wedstrijden 
R. van Tol 9 
V. Honselaar 3 
M. Schreuder 3 
D. Knoop 5 
F. de Wit 5 
F. Verlaan 4 
A. Joosten 1 
R. de Jong 2 
H. de Koning 6 
R. Middendorp 3 
R. Boom 5 
W. Henkes 2 
T. Ramos 4 
J. Boere 2 
A. de Graaf 1 
D. van de Berkt 2 
B. Middelkoop 2 
G. Wempe 1 
R. van Eijk 1 

 
Zoals te zien is zijn het in verhouding met het aantal leden van de kringgroepen in de provincie zeer 
weinig mensen die aan een wedstrijd hebben meegedaan.  
 
Het aantal leden dat aan de hoofdevenementen van de VDH heeft meegedaan is hierdoor ook niet 
hoog.  
 
Aan de eerste Pre selectiewedstrijd hebben er 5 leden meegedaan. De hoogst geplaatste was Djolien 
Knoop op de 7e plaats.  
 
Aan de tweede Pre selectiewedstrijd hebben er 2 leden meegedaan. Deze wedstrijd is door Djolien 
Knoop gewonnen. 
 
Aan het NIAK hebben 3 leden meegedaan. Ook deze wedstrijd is gewonnen door Djolien Knoop.  
Hiermee heeft zij zich automatisch geselecteerd voor het WK. De andere twee deelnemers hebben 
zich niet weten te selecteren voor het WK.  
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Op het WK heeft Djolien een super prestatie neergezet door als 9e te eindigen. 
 
Voor de interland welke dit jaar gewonnen was door België waren er twee leden uit de provincie 
geselecteerd. 
 
De twee evenementen die zich positief onderscheiden waren het NKK en het PAK. 
Aan het NKK deden 11 leden van de provincie mee en twee kringroepen te weten; Randstad en De 
Oude Maas. Het NKK is door Kringroep De Oude Maas gewonnen en Randstad werd 5e. 
 
Aan het PAK deden 17 deelnemers mee wat een zeer mooi aantal is. De organiserende kringgroep 
was De Oude Maas. Het was een zeer goed georganiseerd evenement voor de deelnemers maar 
zeker ook voor de bezoekers.   
 
In 2017 was er ook weer sinds lange tijd een ABC georganiseerd in de provincie. Kringgroep de 
Randstad en Sleutelstad hebben samen de Gerard in ’t Veen Bokaal georganiseerd. Met een 
deelnemers aantal van 13 was dit een mooie start van hopelijk een lange traditie.  
 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat het in 2017 niet het beste jaar was met als absolute uitzondering 
Djolien Knoop. Aan het aantal leden en het aantal examens wat gedaan wordt ligt het niet. Er is 
blijkbaar voor veel leden een hoge drempel om mee te gaan doen met wedstrijden.  
Hier ligt een uitdaging voor het komende jaar. Meer leden die zich inschrijven voor wedstrijden en 
proberen het niveau van africhting omhoog te krijgen zodat Zuid Holland/Utrecht weer goed 
vertegenwoordigd is op de hoofdevenementen.  


