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Kalender
Het bestuur heeft de wedstrijdkalender voor 2018/2019 klaar. Dit zijn de datums tot nu toe:
30 sep 2018
28 okt 2018
15 of 16 dec 2018
10 feb 2019
14 apr 2019
09 jun 2019
22 en 23 juni
28 sep 2019
29 sep 2019

Nederlands Kampioenschap 2018 (selectiewedstrijd)
Selectiewedstrijd georganiseerd door Dogmania
Selectiewedstrijd in Amstelveen of Amsterdam
Selectiewedstrijd
Selectiewedstrijd
FEESTJE ! NDDB bestaat 10 jaar op 6 juni 2018
Weekend wedstrijd in Valkenswaard
Nederlands Kampioenschap 2019 dag 1(selectiewedstrijd)
Nederlands Kampioenschap 2019 dag 2

Nederlands Kampioenschap 2018
De inschrijvingen voor het NK te Ruinerwold komen gestaag binnen. Maar toch hebben wij als
bestuur nog wat vragen hierover.
1. Weet iedereen dat de inschrijving open is gesteld?
2. Weet iedereen ook dat je jezelf en je hond hiervoor kan aanmelden tot
30 augustus aanstaande?
3. Weet iedereen ook dat dit nog iets meer dan 1 week is (na het
verschijnen van de nieuwsbrief) ?
4. En dat dit met de dag steeds korter wordt?
5. En dat wij in de lijst van aanmeldingen nog best wat namen missen?
6. Dat de prijzentafel extra poten moet krijgen om al het gewicht van de prijzen te kunnen
dragen?
indien je op de meeste vragen een "JA" als antwoord hebt en je hebt jezelf nog niet
ingeschreven. Doet dit dan nog snel. Want het is niet alleen een wedstrijd, maar het is ook het

Nederlands Kampioenschap 2018.
Het bestuur wil er in elk geval een heus feestje van gaan maken.
Overzicht Selectiewedstrijden

10 jaar Nederlandse Dog Dance Bond
Op 6 juni 2019 bestaat de NDDB 10 jaar. Het bestuur vind dit een hele goede reden voor een
feestje en dat willen wij gaan inplannen op 9 juni 2018.
Wij zijn op dit moment druk aan het brainstormen hoe we dit vorm gaan
geven.
Misschien iets van een open dag?
Willen wij dit enkel voor de leden?
Willen wij dit voor heel Nederland doen?
Of iets gecombineerd?
Misschien heb jij nog wel ideeën hierover.
Laat het ons weten via contact@nddb.nl

FCI Wereldkampioenschap 2018 Ruinerwold.
Een evenement waar we als NDDB zeker heel
trots op mogen zijn.
Tijdens de voorbereidingen voor het WK 2018
heeft André mij gevraagd of ik mee wilde werken
aan de organisatie. Hier moest ik even over
nadenken, maar heb toch besloten om een
steentje bij te dragen. Even daarna werd de
selectie van Team NL bekend, waar Chendo en ik
deel van uit mochten maken. Het is natuurlijk
super leuk om te mogen lopen tijdens een WK in
eigen land.
Door Esther Niemeijer, die inmiddels ook één van
de medeorganisatoren was, werd ik gevraagd of ik
naast het meedoen in de Heelwork to Music
klasse, de Freestyle zou willen jureren. Dit omdat Margreet gevraagd was, maar de Freestyle
klasse niet mocht jureren omdat Aniek met Breezz mee mocht doen. Nu vind ik jureren bijna nog
leuker dan meedoen en ik heb dus niet lang hoeven nadenken om ja te zeggen. Het mogen
jureren van het Wereldkampioenschap Dog Dance is een hele eer.
Oké, ik ben dus één van de medeorganisatoren, doe samen met mijn kanjer Chendo mee en ga
ook nog de Freestyle jureren. Was dit pittig, ja erg pittig.
In de aanloop er naar toe heb ik ook wel eens spijt gehad van mijn enthousiasme om overal weer
JA op te zeggen. Onder andere het FCI reglement bestuderen had best nog wel wat voeten in
aarde. Het reglement staat in de kinderschoenen en is afwijkend van het NDDB reglement en het
OEC reglement. Daarnaast liepen ook de trainingsvoorbereidingen anders dan gepland.
Maar was het het waard? Daar kan ik ook echt volmondig JA op zeggen. Het was een prachtig
evenement op een super locatie! Door een hele groep vrijwilligers op woensdag prachtig
ingericht. Alle standjes die er stonden en de prachtige ring maakten het tot een evenement van
internationale allure.
Chendo is meer de IJsbeer zeg maar, dus de hoge temperaturen van die dagen waren een beetje
in mijn nadeel. Maar goed dat heb je niet in de hand en dat is maar goed ook. Dus koeljas en
koeldeken mee.
De donderdag tijdens de trainingsdag, mochten we 5 minuten in de ring om te trainen en de ring
te verkennen. Chendo was er goed bij, de focus lag bij mij en niet bij de omgeving. Dat gaf een
goed gevoel.

En dan is het zover. De dag waar je naar toe hebt geleefd
en voor getraind hebt. Grietje mocht van ons team samen
met Floris als eerste Nederlander starten. En WAUW wat
gingen ze goed! Wat genoten die twee samen in de ring,
wat een super team! Daar kreeg ik een boost van. Nog
meer stond ik te popelen om de ring in te gaan. Aan het
eind van de dag bleek hoe goed Grietje en Floris waren,
een finaleplek was het resultaat!
Nadat Grietje en Floris gelopen hadden, heb ik me terug
getrokken in mijn eigen bubbel. Iets wat voor mij en Chen
heel belangrijk is. FOCUS!
Eén van mijn voorbereidingen was het visualiseren van
ons moment in de ring . Dit gaf me een goed en heel
rustig gevoel waardoor ik vrijdag heel veel rust in mij had
en Chendo goed kon begeleiden. Aniek en Ronald waren
verbaasd over mijn rust, hihihi. Dit was dus een nieuwe
ervaring.
En hoe mooi is het dan dat het ook gaat zoals je gehoopt hebt. Door Team NL en “mijn”
supporters die op de tribune zaten voelde het alsof ik in de ring zweefde. Chendo had het warm
maar heeft echt goed voor me gewerkt. We waren samen één en dat is waar het om gaat. Ik
voelde het nummer en Chen zijn focus was goed. We hadden alleen één obstakel. Een
afzakkende broek (gelukkig heb ik brede heupen) waardoor Chendo bij de weave met zijn hoofd
tegen het kruis van mijn broek aan liep. Je zag hem denken, “Bonk, wat is dat nou?”. Dus even bij
ons beiden de concentratie weg, ik moest er zelfs even om lachen. Maar hup weer verder, en
Chendo pakte het mooi weer op. Ik ben heel trots en tevreden op onze prestatie. Dat is het
belangrijkste, punten en plaatsing zijn voor mij op dat moment bijzaak. Met een Rottweiler mee
mogen doen met de Dog Dance Top van de Wereld. Een trotse fokker van mijn kanjer, zelf blij en
tevreden zijn, veel mooie reacties van mededeelnemers krijgen op onze routine, dat is voor mij
het belangrijkste.
En dan is het zaterdag. De Freestyle dag. De dag
dat ik mag jureren!!! Geen team NL lid meer,
maar jurylid. Tweeledig gevoel want je kan er niet
voor je teamgenoten zijn. Even switchen dus.
Maar na eenmaal achter de jurytafel plaats
genomen te hebben was de transformatie er. En
wauw wat een prachtige routines heb ik mogen
jureren. Het niveau was hoog en het lag over het
algemeen dicht bij elkaar. Maar je wacht als jury,
en misschien ook wel als publiek, op die ene
routine. Die routine met het WAUW effect of die
je voelt. Het mooiste, een combinatie van beiden.

En aan het eind van de dag, daar was hij. Wat een prachtige routine van Lyubov Shinkarevich en
haar Border Collie Twist. Kippenvel. En als kers op de taart 2 finale plekken voor team NL. Bregtje
met Troy en Grietje met Floris. Beretrots was ik op die kanjers.
Zondag was de finale dag. Het niveau lag nog hoger dan op de kwalificatie dag. Bijna alle
deelnemers waren beter. Voor de jury was het een pittige klus om de Wereld Kampioen
Freestyle uit deze 10 deelnemers te moeten selecteren. Maar voor mij was er één die eruit
sprong en dat was weer Lyubov Shinkarevich en Twist met de mooie Romeo en Julia routine.
Perfect ging het en weer kippenvel. Dus voor mij de terechte Wereld Kampioen Freestyle.
Ter afsluiting werd Freestyle team NL beloond met een 3e plaats. Wat een top prestatie!
Ik denk dat we mogen zeggen dat het Wereld Kampioenschap DogDance 2018 een geslaagd
evenement is geweest. Mede door de organisatie, alle vrijwilligers, leden van de NDDB maar
vooral ook de niet leden, die zich hier voor ingezet hebben.
Bovenal natuurlijk de coördinator van dit evenement, André de Jong. Hij heeft een dikke pluim
verdiend.
Wereld Kampioenschap Dog Dance 2018
Het is inmiddels al weer een tijdje geleden, maar geloof
me, het zit nog vers in het geheugen. Het WK Dogdance
2018. Na maanden van vergaderen en organiseren was het
op 18 juli een feit.
De opbouwdag van het WK. De sporthal moest immers
omgetoverd worden naar een heuse wedstrijdlocatie.
Voordat we echt konden opbouwen, moest eerst de vloer
beschermd worden en dat was ook de eerste taak voor
iedereen. Er stond een groep enthousiaste leden klaar om
de grote rollen zeil over de vloer te gaan leggen. Hierna
konden we gaan uitmeten en opbouwen. Tussendoor nog even voor een interview naar RTV
Drenthe, daarna weer snel aan de slag.
Een voor een kwamen alle benodigdheden binnen, van de tribunes tot de geluidsinstallatie, van
de eerste standhouder totdat we als laatste van de dag de grote wedstrijdvloer gingen leggen.
De wedstrijdlocatie was gereed.
De dag erop druppelden de diverse teams binnen en werd er al druk getraind. Om 18.00 uur was
dan de openingsceremonie. De landen werden één voor één in de ring gevraagd, uiteraard met
hun eigen volkslied en zodra zij op hun plaats stonden in de ring werden ze welkom geheten in
hun eigen taal. Nederland was het gastland, dus wij kwamen als laatste de ring in. Er kwam
meteen sfeer in de grote hal, elke deelnemers had zijn eigen NL-vlag en het zou Nederland niet
zijn als ze niet ook nog een extra rondje zouden doen. De toon was gezet.
Na de officiële toespraken was het WK dan geopend.

De vrijdag en zaterdag waren de voorronde dagen, vrijdag voor de HTM en zaterdag voor de
Freestyle. De dagen verliepen strak en volgens een goed gepland schema. De vrijwilligers wisten
goed wat zij moesten doen, om het voor de deelnemers zo goed mogelijk te laten verlopen.
Aan het einde van de dag werd de top 10 bekend gemaakt en werd er geloot voor de
startvolgorde op de finaledag.
De finaledag werd spannend, want tijdens deze dag werden geen tussenstanden gegeven, dus
het was wachten op de uiteindelijke prijsuitreiking. Ook Nederland liet zich zien in de prijzen.
Grietje Wagenaar zat in de top 10 van zowel HTM als Freestyle en Bregtje Hut in de top 10 van
Freestyle.
Het Freestyleteam wist ook nog eens de 3e plaats te behalen in de teamplaatsing.
Ik kan als ik terug kijk op de WK, niets anders
zijn dan trots. Trots op alle Nederlandse
deelnemers, want wat hebben zij hun best
gedaan om allemaal een schitterende routine
neer te zetten. Trots op de
medeorganisatoren, die een topevenement
hebben neergezet. Trots op alle ruim 40
vrijwilligers, die in 5 dagen de boel draaiend
hebben gehouden. En ook trots op alle andere
mensen die op één of andere manier hebben
bijgedragen aan het succes van dit WK.
Op de website van de NDDB staat nog een
artikel waarin alle media aandacht met de betreffende linken worden opgenoemd. Is altijd leuk
om nog eens na te kijken.
Op de WK website: www.wcdogdance2018.com kun je alle uitslagen en foto´s bekijken.
Uiteraard is de DVD (€45,-) van het hele weekend nog te bestellen via
info@wcdogdance2018.com

