
3 

  Pagina 1 van 3 

 

 

   

   

 

 
 

 

Aan: De deelnemers aan het NIAK 2013  

 

 
Datum:  29 augustus 2013 

 

 

 

 

Beste deelnemer(ster), 

 

Bij deze de laatste informatie voor het NIAK van 7 en 8 september 2013 te Apeldoorn. 

Het is een grote hoeveelheid informatie, neem aub de tijd om dit volledig te lezen, alles is voor 

jou van belang. Mocht er iets niet duidelijk zijn, informeer gerust bij mij of bij een ander 

persoon van de organisatie.  

 

Er zijn 23 deelnemers op dit NIAK, een tijdschema en lotinglijst zijn al in jullie bezit. 

Op zaterdag wordt er dus alleen gespeurd en op zondag zullen de afdelingen B en C worden 

afgewerkt. 

 

Let op : op zaterdag is de verzamelplaats voor het speuren de kantine van Kgr. 

Apeldoorn, Malkenschoten 55 te Apeldoorn. Zoals vermeld in het tijdschema is deze tijd 

van melden uiterlijk 1 uur voor de aanvangstijd van het speuren. 

Hier ontvangt u het rugnummer, dient u te betalen en het rashondenlogboek in te leveren. 

Ook bij het speuren moet het rugnummer gedragen worden. 

Gespeurd wordt in groepen van 6, de sporen worden door de spoorleggers uitgelopen in 

groepen van drie. 

 

Zondag voor de afdelingen B en C is het adres : Voetbalvereniging CSV, Orderbos 13 te 

Apeldoorn. 

Zorg dat je tijdig aanwezig bent! 

Een parkeerkaart is als bijlage bijgevoegd, als je wilt kamperen is dit mogelijk vanaf 

vrijdagmiddag 17.00 uur zoals we inmiddels gewend zijn bij Learning by Doing. 

 

Als je de geleider bent van een loopse teef meld dit dan direct bij de organisatie op het 

moment dat deze loopsheid vastgesteld is (jonkers@vdh.nl).  

Op het evenement zul je een schriftelijke verklaring moeten tekenen dat de betreffende teef 

loops is. Je speurt dan in de jouw lotgroep en de afdelingen B en C zullen op zondagmiddag 

als laatste gedraaid worden. 

Inmiddels is de melding binnen dat Famke Black Creek Valley van Linda Pesch (Lotnr 17) 

loops is. De lotnummers 15, 16 en 18 zullen dus in een groep van 3 de afdeling B draaien. 

Commissaris Africhting VDH  
Toine Jonkers 

Meynertzhagenstraat 1 

2291 RM Wateringen 

Tel.: 06-21811531          
E-mail: jonkers@vdh.nl 
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Bij het uitvallen van een combinatie zal er dus niet met een dummy gewerkt worden. In de 

groep zal opgeschoven worden waardoor de laatste drie geleiders uit die groep samen lopen. 

 

Het systeem zal dan zijn : 

Laagste nummer : Lopen   Af   Weg 

Middelste nummer : Af   Weg   Lopen 

Hoogste nummer : Weg   Lopen   Af 

 

Nog een toelichting hierop waarbij als voorbeeld het laagste nummer 1 wordt genoemd, het 

middelste 2 en het hoogste nummer 3. 

 

Nummer 1 en 2 komen samen het veld op en melden zich aan. Nummer 1 gaat appel lopen; 

nummer 2 legt zijn hond af.  

Nummer 3 mag nu buiten het veld wachten.  

 

Als nummer 1 heeft gelopen en zijn hond gaat afleggen, komt nummer 3 het veld op, meldt 

zich aan en begint dan met lopen.  

Nummer 3 hoeft zich dus niet gelijk met 1 en 2 aan te melden.  

 

Nummer 2 begint met afliggen. Daarna moet hij wachten. Dit mag op of buiten het veld. Hij 

komt weer terug om het appèlgedeelte te lopen. 

 

 

. 

 

Voor de afdeling C vragen wij u dringend uw hond niet hoorbaar te laten opzwepen voordat u 

het veld op gaat, dit zal de andere geleider(s) zeker storen bij het werk. 

 

 

 

WUSV team 

 

Zoals u weet wordt dit NIAK ook gebruikt als definitieve selektiewedstrijd om het WUSV 

team samen te stellen. Voor alle duidelijkheid : de Individueel Kampioen wordt de nummer 1 

van dit team, mocht hij of zij echter besluiten niet in het team plaats te nemen vervalt deze 

“wildcart”. Het gehele team wordt dan samengesteld door de formule toe te passen waarbij dit 

NIAK en een Pré-wedstrijd geteld worden. 

Als je bij deze selektie hoort moet je voor de prijsuitreiking beslissen of je ook daadwerkelijk 

deel uit wil maken van het WUSV team. 

De teamleden worden uitgenodigd om direct na de prijsuitreiking te komen naar de VIP ruimte 

naast de kantine. André van Eekelen is de teambegeleider en Fleuris Veth zijn assistent, zij 

zullen deze korte bijeenkomst verzorgen. 

 

De teamleden moeten de volgende zaken dan aan de begeleiding overhandigen : 

*Kledingmaat 

*Lijstje met personalia incl. e-mailadres, mobiele telefoonnummer en bankrekeningnummer 

*Kopie paspoort waaruit het staatsburgerschap blijkt 

*Foto van pasfotoformaat van jou als geleider 

*Een kopie van een aansprakelijkheidverzekering die dekking geeft voor de hond in de USA. 
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Als je het prettiger vindt en vertrouwen hebt in een goed verloop van deze wedstrijd kunt u 

ook al deze gegevens vooraf mailen aan de teambegeleider André van Eekelen 

jairzinho@kpnmail.nl 

 

Let op : De honden moeten ingeënt zijn tegen Rabies (uiterlijk 30 dagen voor het vertrek naar 

de Verenigde Staten) en in het bezit zijn van een Europees Dierenpaspoort. 

 

Als geleider moet je in het bezit zijn van een creditcard. 

 

 

 

Interlandteam Nederland-België 

 

Ook het team van deze interland zal op deze wedstrijd samengesteld worden en bij de 

prijsuitreiking voorgesteld worden. 

De teambegeleider van de Interland is Jo van Schijndel, ook hij wil een kort gesprek met het 

voltallige team direct na de prijsuitreiking, melden in de VIP ruimte naast de kantine is dus 

ook van deze teamleden verwacht direct na de prijsuitreiking. 

Deze Interlandwedstrijd vind plaats op 17 November 2013 bij Kgr. Terneuzen. De officiële 

intraining is op zaterdag 9 november, voor elk teamlid is de aanwezigheid hier verplicht.  

 

 

 

Wij wensen u heel veel succes bij de laatste voorbereidingen voor dit Nederlands 

Kampioenschap, 

 

 

 

 

Namens de organisatie, 

 

   Toine Jonkers 

  Commissaris Africhting VDH  
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