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Hond ras leeftijd Artiest Titel

HEELWORK

Beginners

1 Bregtje Hut Finn reu Border Collie 02-05-13 Jan Versteegh Mr. Bojangles

2 Carolien Ziel Ziva teef Hollandse Herder 24-05-14 BZN duizend keer

3 Margaret McKenna Opium teef Border Collie 13-06-16 Ellie Goulding How long will i love you

4 Marga Verdegem Myla teef Zwitserse Herder 29-05-07  Rag`nBone Man Human

 

Novice

5 Jules O'Dwyer Hayley teef German Shepherd 24-06-13 The Woolpacker Hillbilly Rock

6 Bregtje Hut Troy reu Border Collie 01-02-09

Intermediate

7 Gwen Pieters Vidar reu Duck toller retriever 23-05-13 Andre Rieu Godfather theme song

8 Marian Smit Kulta teef Mechelse herder 11-05-11 Requiem for a dream

Advanced

9 Tanja Leblanc Chendo reu Rottweiler 06-08-09 Adele Hometown Glory

Champion

10  Jules O'Dwyer Chase reu Border Collie 02-06-00   Rascal Flatts I wont let go

FREESTYLE

Beginners

11 Carolien Ziel Ziva teef Hollandse Herder 24-05-14 Pink Martini La soledad

12 Brenda van den Hoek Shedy teef Shetland Sheepdog 09-04-14 Madilyn Brailey Human

13 Tanja Bosma Dazzle reu Border Collie 10-08-13

14 Jules O'Dwyer Ditto reu Border Collie 13-06-15 Harry Connick It had to be you

Novice

15 Rebecca Davenpoort Mozart reu Border Collie 26-02-11 Adya Classic The Emperor

Intermediate

16 Gwen Pieters Vidar reu Duck toller retriever 23-05-13 Normaal Jagen in het bos

17 Danielle van Duin Ace reu Newfoundlander 19-12-12 Ivan Torrent Icarus 

Advanced

18 Aniek Oerlemans Breezz teef Border Collie 14-03-10 Michael jackson Michael jackson mix

19 Janny Drost Dana Golden retriever 12-11-05 Arabisch Sprookje compilatie

20 Eline van Oosterom Catoo teef Toller 11-10-11 Kensington en Armin van Buuren Heading up High

Champion

21 Bregtje Hut Troy reu Border Collie 01-02-09 Adele When we were young

RECREANTEN

Recreanten kwalificatie 1

22 Brenda van den Hoek Dream teef Shetland Sheepdog 03-04-15 Justin Timberlake Can't stop the feeling 

23 Aniek Oerlemans Oscar reu Airdale Terrier 11-10-10 Joe Cocker You can leave your hat on

Starters

24 Jamie Wijbenga Maica teef Schotse Collie 22-04-13 Glee Don't stop believing

Para

25 Marjolein van den Broeke Lhinn teef Tervuerense herder 29-10-12 The baseballs Umbrella



 

 

Allemaal van harte welkom op de NDDB wedstrijd tijdens Hond 2016 in de RAI Amsterdam. 

 

Hieronder informatie voor zaterdag 10 december 2016 

 

 

 Open De Winnershow gaat open om 7.30 uur. 

 Adres De tentoonstelling wordt gehouden in de RAI, Europaplein,1078 GZ Amsterdam 

 Parkeren Parkeren bij de RAI is in handen van parkeerbeheer van de RAI. Bij 

aankomst wordt uw nummerbord gescand. Om de parkeerplaats/parkeergarage te 

verlaten dient u een uitrijkaart te kopen. Hier onder kunt u de meeste informatie vinden over 

parkeren bij RAI Amsterdam. Heeft u echter nog vragen over parkeren, dan kunt u mailen naar 
raiparking@rai.nl. 

 
 De standaard openingstijden van de parkeergarages zijn van 07:00 tot 24:00, deze tijden worden 

aangepast als dit nodig is voor de evenementen 

 De inrijhoogte van de garage is 1,90 m 

 Een vast parkeertarief van € 17,50- per 24 uur (tarief 2016).  

 Kiss&ride: binnen 30 minuten kunt gratis de garage verlaten 

 Het is niet toegestaan om te overnachten op het RAI-terrein 

 Parkeren is op eigen risico 

 Aanhangwagens zijn niet toegestaan in de parkeergarage 

 U krijgt geen inrijkaart als u de parkeergarage inrijdt 

 De parkeergarages en het parkeerterrein van de RAI zijn voorzien van een parkeersysteem waarbij 
de inrijslagbomen automatisch openen. Een uitrijkaart kunt u bij de betaalautomaten kopen. Bij de 
uitrit scant u uw uitrijkaart. 

 U kunt ook een parkeerkaart kopen op basis van uw kenteken. U krijgt dan geen uitrijkaart. De 
slagbomen zullen automatisch voor u opengaan. U kunt wel een kwitantie krijgen. 

 Mocht u langer dan 24 uur uw auto hebben geparkeerd, dan kunt u afrekenen aan de slagboom bij 
de uitrit. Hier kunt u alleen betalen met PIN of creditcard.

 

Het kan s'ochtends rondom de RAI enorm druk zijn wat betekent dat het zo drie kwartier kan 

duren voor de auto geparkeerd staat. 
 

 Entree kaarten Deze zit bij de mail als bijlage ingesloten en deze dien jezelf uit te 

printen, zowel voor handler als hond is een aparte ticket 

 Ere ring Dit is de plek waar de wedstrijd plaats zal vinden, en waar je je dient te 

melden bij binnen komst. Op de plattegrond is dat het het vak met “MAINRING”. Hal 11 

 Benching honden: Achter het VIP deck is ruimte waar honden kunnen verblijven. 

 Secretariaat open om 9.00 uur graag melden bij aankomst. 

 Medewerkersoverleg incl jury 9.30 uur 

 Briefing Deelnemers 9.45  

 Prijs uitreiking 13.15 uur  14.00 uur is de uiterste tijd dat we de ring moeten verlaten 

 Behoeftes doen Er zijn specifieke plekken waar de honden hun behoeftes kunnen 

doen, zie plattegrond, tevens is toegestaan dat honden buiten de hal uitgelaten worden. 

 Inlopen voor de wedstrijdVanaf 8.45 tot 9.00  uur de deelnemers van alle HTM 

klassen, kwalificatie en recreatief 9.00 tot 9.20 uur  alle Freestyle  klassen, kwalificatie 

en recreatief. Voer in de ring tijdens inlopen is NIET toegestaan, speelgoed wel. 

 Aanvang wedstrijd is 10.00 uur 

 Backup muziek Graag muziek ook op cd meenemen 

 Winnaar van de wedstrijd De winnaar van de Dog Dance Wedstrijd wordt 

uitgenodigd om zondag 12 december een optreden te geven in de ere ring net voor de 
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Best in Show keuring eind van de dag. Entree kaarten en parkeerkaart en reiskosten 

zullen hiervoor worden verstrekt. 

 Hond uitlaten. Dit kan binnen het Rai complex er zijn diverse plekken waar je de hal 

kan verlaten en op een buitenplaats de hond zijn behoefte kan laten doen. Op de 

plattegrond staan de uitlaatgebieden waar de hond uitgelaten kan worden. Tevens 

mogen honden van deelnemers naar buiten, let erop dat je dan wel een stempel vraagt. 

 Muziek We zullen het volume van de muziek aan de omstandigheden aan moeten 

passen, zodat we geen onnodige overlast veroorzaken. Ter plaatse zal duidelijk worden 

hoe hard of zacht de muziek uiteindelijk kan worden afgespeeld. Houd daar aub 

rekening mee. We willen een goede indruk achter laten. 

 Entings boekje Neem wel het entingsboekje mee er kan controle plaats vinden. 

 Bereikbaarheid organisatie Tijdens de Winner wedstrijd is de organisatie  bereikbaar 

op 0657224204 Grietje Wagenaar. 

 DVD bestellen van de wedstrijd kan bij Peter Heeringa de videograaf.  
 

Medewerkers aan Hond 2016 zijn: 

Secretariaat  Rene Delsink 

Muziek DJ  Mickenson Delsink 

Jury Wies Koelewijn 

Ring steward Sandra Schenkhuysen 

Presentatie Eline van Oosterom 

Ondersteuning meerdere disciplines Renske Zeemans 

Videograaf Peter Heeringa 

Coördinator organisator Grietje Wagenaar 

 

 

Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers en deelnemers aan Hond 2016. 
 

 

 

En natuurlijk naar ons Sponsor Farm Food! 
 

 

 

 

 


