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Secretariaat 
Van Ton v.d. Laar 

Op bestuurlijk niveau was 2014 een rustig jaar. Er zijn geen wisselingen van 
bestuursleden geweest. We hebben nog wel de vacature van voorzitter van de BCCN. 
Daarom nogmaals de oproep aan de leden om deze vacature in te vullen.  
 
Het bestuur heeft in 2014 de eerste stappen gezet om de BCCN bestuurlijk wat meer 
toekomst vast te organiseren. Dit om te voorkomen dat we in de toekomst steeds weer 
op zoek moeten naar een nieuw bestuur / nieuwe bestuursleden voor de BCCN.  
In de commissie zijn in 2014 wel een aantal nieuwe gezichten te zien. Voor de commissie 
zijn we ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus heb je interesse laat het ons weten!  
 
Tot slot een speciaal woord van dank aan de (ex-)commissieleden en vrijwilligers voor 
al het werk dat jullie voor de BCCN hebben verricht of nog steeds verrichten!  
 
COWS 
Van Gisela van Elburg 
COWS 
2014: een jaar wat de Nederlandse schapendrijfgeschiedenis in zal gaan als het jaar van 
de “1ste keren”. Voor de eerste keer won een Nederlandse vrouw de Continental. Wiet 
van Dongen nogmaals van harte gefeliciteerd. Ook voor de eerste keer was een 
Nederlandse de beste vrouwelijke handler op de World Trial. Susanne Lejeuz ook voor 
jou nogmaals onze gelukwensen. In december slaagde er voor de allereerste keer een 
handler in om de dubbelslag te maken op de NK praktijk. Roy Terpstra je liet beide 
dagen fantastisch mooi werk zien, het zal wel in de genen zitten. 
2014: was opnieuw voor de COWS een jaar van veranderingen. Tijdens de laatste 
handlersvergadering is met meerderheid van stemmen besloten tot het instellen van 
een handlersraad. Het bestuur doet daarmee een stapje terug en legt meer 
verantwoordelijkheid bij de handlers. John Pluta, Thijs Gottmer, Tjitse Terpstra en Serge 
van der Zweep zijn de eerste die samen de raad vormen. Zij zijn vol enthousiasme aan 
hun taak begonnen. Het is nog wel even zoeken en aftasten waar precies de 
handlersraad moet worden ingebed binnen de structuur van de BCCN.  
 
De COWS wil vanaf deze plaats alle organisatoren en vrijwilligers die het mogelijk 
hebben gemaakt dat er weer 12 fantastische wedstrijdweekenden, een uitdagend 
praktijkweekend en, en ook dit was voor de 1ste keer, twee 3 daagse Nederlandse 
Kampioenschappen zijn georganiseerd bedanken. 
Inmiddels zijn de eerste trials van 2015 al weer historie, laten we hopen op opnieuw een 
fantastisch schapendrijf jaar. 
Voor de financiële verantwoording zie de jaarrekening. 
 
CFH  
Van Esther de Jong 

De CFH is per saldo € 107,07 positief geëindigd. 
Belangrijkste activiteiten in 2014: 

- 4 aanlegtesten en keuringen functioneel exterieur met 79 deelnemers 



- 26 puppybemiddelingen  

- 5 herplaatsingen 

- 2 generatie stambomen 

- 6 aanmeldingen voor de reuenlijst  

CBCA  
Van Annemieke Bolderman 
– Clubkampioenschap 2014 
De animo voor de BCCN agility wedstrijden blijft onveranderd groot. 
In 2014 zijn er door de CBCA met behulp van een grote ploeg vrijwilligers  5 agility 
wedstrijden georganiseerd. De eerste 2 wedstrijden en de indoor hal van Dogs in Touch 
in Bergen op Zoom andere wedstrijden in manege te Kaatsheuvel en Velddriel. 
 
Onderstaand het overzicht van de wedstrijden en de winnaars per klasse. 
 
Januari 2014: 
Wedstrijd A klasse en Cruft ticket wedstrijd keurmeester Uwe Stalke (DE) 
A klasse 45 deelnemers  
Agility 5 uitmuntends winnaar Marco Kunowski met Lennon 
Jumping 5 uitmuntends winnaar Marco Kunowski met Lennon 
 
Ticketwedstrijd 26 deelnemers, deze wedstrijd staat ook open voor niet Border Collies 
mits op voordracht van de rasvereniging en de winnaars C klasse overall klassement, 
winnaar Masters en de Nederlands Kampioen. 
Jumping 1 winnaar Wendy Willemse met Aydisa 
Jumping 2 winnaar Katja Slippens met Toxic-Ziva (Mechelse Herder) 
Agility  winnaar Peter Assendorp met Nilo 
Overall winnaar en vertegenwoordiger NL op de Crufts  Katja Slippens. 
 
Maart 2014: 
Wedstrijd A klasse en onderlinge clubwedstrijd keurmeesters Mark Fonteijn A klasse en 
Ron van Straten 2e en 3e graad. 
A klasse 53 deelnemers 
Agility 5 uitmuntends winnaar Axel van Bommel met Dex 
Jumping 7 uitmuntends winnaar Tamara Oomen met Yuuki 
 
Clubwedstrijd 2e en 3e graad 
2e graad 37 deelnemers  
Jumping 1 winnaar Mark Fontijn met Grace 
Jumping 2 winnaar Ineke Klijn Deken met Fane 
Agility winnaar Hein van Bommel met Chap 
 
3e graad 46 deelnemers 
Jumping 1winnaar Peter Spoorenberg met Clive 
Jumping 2 winnaar Bianca van Gastel met Kenn 
Agility winnaar Peter Spoorenberg met Clive 
 



Oktober 2014: 
Wedstrijd A klasse en onderlinge clubwedstrijd keurmeester Martin Schoffelmeer. 
A klasse 45 deelnemers 
Agility 7 uitmuntends winnaar Bianca van Gastel met Juicy 
Jumping 2 uitmuntends winnaar Johan Villerius met Abby 
 
Clubwedstrijd 2e en 3e graad 
2e graad 35 deelnemers  
Jumping 1 winnaar Wiel Vogelaar met Jade 
Jumping 2 winnaar Margreet Muurling met Riddle 
Agility winnaar Yvonne Tuk met Kendra 
 
3e graad 49 deelnemers 
Jumping 1 winnaar Roy Fonteijn met Lieke 
Jumping 2 winnaar Roy Fonteijn met Lieke 
Agility winnaar Peter Assendorp met Nilo 
 
December 2014 
Wedstrijd A klasse ne onderlinge clubwedstrijd keurmeesters Michiel Lazeroms A klasse 
en Mark Fonteijn 2e en 3e graad. 
A klasse 46 deelnemers 
Agility 3 uitmuntends winnaar Marc Groen met Timer 
Jumping 3 uitmuntends winnaar Debby Nootenboom met Ciobanas 
 
Clubwedstrijd 2e en 3e graad 
2e graad 36 deelnemers  
Jumping 1 winnaar Sabine Dijkman met Moon 
Jumping 2 winnaar Feline Tunders met Cadie 
Agility winnaar Marc Groen met Buzzard 
 
3e graad 62 deelnemers  
Jumping 1 winnaar Haika Smid met Alyx 
Jumping 2 winnaar Nathalie de Korte Tarant met Koda 
Agility Jurgen v.d. Boom met Blitz 
 
Na de wedstrijd van december is het eindklassement opgemaakt de eindstand is dan ook 
als volgt: 
Eerste plaats en Clubkampioen BCCN 2014 Peter Spoorenberg met Clive (foto) 
Eind totaal 223 punten 
Tweede plaats 188 punten Roy Fonteijn met Lieke 
Derde plaats 159 punten Peter Assendorp met Nilo. 
 
Ook 2014 was een mooi agility jaar voor de BCCN met dubbele ring bezetting en heel 
veel hulp van alle behendige leden. 
 


