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INITIATIEVEN VAN PARTICULIEREN

Traditioneel zijn de Christmastrial 

en de NewYearTrial de laatste en 

eerste wedstrijd schapendrijven 

van het jaar in Nederland. Noord-

wijktrial organiseerde voor de 

vierde keer deze set wedstrijden.  

Tekst: Conrad van der Meer
Foto’s: Jan Passchier

Over Noordwijktrial 
Noordwijktrial organiseert wedstrijden 
clinics en trainingen schapendrijven. Noord-
wijktrial biedt beginnende handlers de kans 
om in een ongedwongen en positieve sfeer 
een start te maken in het lopen van trials. 
Ook voor handlers die iets verder op de scha-
pendrijf ladder staan creëert Noordwijktrial 
een mogelijkheid om in een veilige omge-
ving de volgende stap te maken.  

Naast een leuke en leerzame omgeving voor 
(beginnende) handlers biedt Noordwijktrial 
ook hulp en ondersteuning aan ervaren 
handlers die graag willen beginnen met 
jureren of voor het eerst een clinic willen 
geven. 

De Christmastrial 
Op 16 & 17 december 2017 organiseerde 
Noordwijktrial voor Loek Geerlings de Christ-
mastrial 2017. Een wedstrijd schapendrijven 
over 4 verschillende klasse. Op deze trial 
werd er op zaterdag gelopen in de Klasse 
1-6 uur, Klasse 1½ en klasse 2. Op zondag in 
Klasse 1 (zowel 12 als 6 uur) en klasse 2 

Van de organisatie 
Omdat de Christmastrial de laatste wedstrijd 
van het jaar is proberen wij hier altijd toch 
iets speciaals van te maken. Ook dit jaar 
hebben wij, net als vorig jaar, een mooie set 
kerstbomen gedoneerd gekregen. Nieuw 

dit jaar waren de foute kersttruien voor de 
vrijwilligers. Ook de catering heeft een grote 
upgrade gekregen. Al met al een goed begin 
van de feestdagen. 
De jury op deze trial was voor Noordwijk-
trial een oud bekende, wij hadden Susanne 
Lejuez weten te strikken om deze trial te ju-
reren. De dag voorafgaand aan de wedstrijd 
heeft zij een wedstrijd clinic gegeven.  

De belevenis van Judith Nijmeijer 
Er heersen hardnekkige verhalen over de 
wedstrijd mentaliteit/sfeer binnen Nederland 
die niet altijd even positief zijn. Maar over 
de Noordwijktrial hoor je alleen maar posi-
tieve verhalen. Wil je een positieve wedstrijd 
ervaring op doen, waar je een eerlijke kans 
krijgt (en waar het niet erg is dat het minder 
goed gaat), dan is Noordwijk “the place to 
be”. 
Met dit gegeven in gedachten heb ik mij 
opgegeven voor de Christmastrial. Hup, 
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gelijk maar 2 dagen dan zijn we er maar 
“doorheen”. Ik denk dat het lopen van 
de eerste wedstrijd voor veel debutanten 
best spannend is, laat ik in ieder geval voor 
mijzelf spreken. Hoe gaat alles in zijn werk, 
briefing, hoe reageert mijn hond in/op een 
vreemde omgeving, etc. 

Op vrijdag vooraf aan de trial heb ik de clinic 
gevolgd van Susanne Lejuez. Deze clinic was 
echt gericht op het trial lopen. Het was een 
buitengewoon leerzame dag met een super 
gezellige groep. Er werd uitgelegd wat er tij-
dens de briefing wordt verteld, waarom het 
belangrijk is daarbij aanwezig te zijn. Wat er 
van je gevraagd kan worden door de jury. 
Daarna om de beurt een run lopen, waarbij 
we elkaar moesten jureren. Hoe moeilijk is 
dat!!! Hoeveel punten aftrek voor wat? Hoe 
streng moet je zijn? Het maakt gelijk helder 
dat het jureren mensenwerk is en dat het 
gedane niet omkeerbaar is. Je eerste geju-
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reerde wedstrijd van de dag is de leidraad 
voor de rest van de dag. Je run werd daarna 
in de groep besproken. Wat ging goed, wat 
minder, wat viel op … En zowaar, we doen 
dus allemaal dingen waarvan we ons niet 
bewust zijn dat we dat doen … Dit gegeven 
gaf weer hilarische uitingen bij de handlers 
…  
Deze clinic was een goede voorbereiding 
voor het weekend, want het was duidelijk 
wat ons te wachten stond. Dus vol goede 
moed stonden we op zaterdag bij de brie-
fing. Laten we eerlijk zijn, als je daar op 
het veld loopt, gaat het toch een beetje 
anders dan dat je in je hoofd hebt. Ik kon 
bijvoorbeeld geen “stop knop” op mijn 
hond vinden … Beide trial dagen zijn ook 
erg leerzaam geweest. Mocht je tijdens de 
trainingen niet helemaal helder hebben 
waar je de focus op wilt leggen, dan komt 
het na het lopen van een wedstrijd wel naar 
voren. De trial is een goede motivator voor 
de trainingen. Werk aan de winkel dus.  
Wat leuk ook, als je belangstelling hebt, 
dat je bij de Noordwijktrial de kans krijgt 
om mee te helpen met het opzetten van de 
schapen. Je krijgt de mogelijkheid om met 
alle “ins en outs” van het trial lopen kennis 
te maken zonder dat je voor de leeuwen 
geworpen wordt. Wat heb ik genoten van 
het weekend in Noordwijk. Tijdens hele 
weekend, inclusief de clinic, heerste een 
ongedwongen ontspannen sfeer. Gezellige 
mensen, helemaal in de kerstsferen, goed 
georganiseerd, chapeau !!! 
Als debutant kon ik geen leukere start heb-
ben en het smaakt zeker naar meer. Zeker de 
combinatie van de clinic en trial weekend, 
een echte aanrader! 

De NewYearTrial 
Op 6 & 7 januari 2018 organiseerde Noord-
wijktrial voor Loek Geerlings de NewYear-
Trial 2018. Een wedstrijd schapendrijven over 
4 verschillende klasses. Op deze trial werd er 
op zaterdag gelopen in de Klasse 1-6 uur,, 
Klasse 1½ en klasse 2. Op zondag in Klasse 1 
(zowel 12 als 6 uur) en klasse 2. 

Van de Organisatie 
Zoals we de feestdagen beginnen met de 
Christmastrial sluiten we deze af met de 
NewYearTrial. Als organisatie is het altijd 
lastig om zo aan het begin van het jaar, als 
iedereen nog vol is van de feestdagen een 
succesvol evenement neer te zetten.  
Omdat wij als Noordwijktrial altijd opzoek 
zijn naar nieuw talent hebben wij voor deze 
trial een nieuwe, zeer snel groeiende hand-
ler uit België, Ben de Kerf, gevraagd om bij 
ons te komen jureren. Tevens heeft hij de 
dag voor de wedstrijd een clinic schapendrij-
ven gegeven. 

Over Ben de Kerf 
Ben is een jonge trainer en handler die zijn 
hart heeft verloren aan het schapendrijven. 
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Sinds enkele jaren is hij zich aan het bewij-
zen op deze twee vlakken. Momenteel traint 
hij honden voor zichzelf en voor andere 
handlers en boekt hij hier redelijk wat suc-
cessen mee. Zijn methode van trainen is voor 
elke hond aangepast want hij is van mening 
dat niet elke trainingsmethode werkt bij 
elke hond. Er zijn immers geen twee Bor-
ders hetzelfde, waarom dan wel diezelfde 
methode gebruiken? Honden met trauma’s, 
gebrek aan werklust door foute trainingen, 
timidere hondjes maar ook echte wolven, hij 
zoekt voor elke hond de juiste methode en 
werkt vooral op het natuurlijk werkgedrag 
van onze trouwe viervoeters. Deze metho-
des geeft hij dan door aan de eigenaars en 
andere handlers. 
Ook op wedstrijdvlak heeft hij al wat bewe-
zen. In 2015 werd hij Europees kampioen 
bij de young handlers en reserve nationaal 
kampioen klasse 3. In 2016 was het dan toch 
prijs en won Ben het nationaal kampi-
oenschap. Afgelopen jaar heeft hij in de 
European Nursery een 7de plaats behaald en 
zich gekwalificeerd voor de wereldkampi-
oenschappen. 

Tot Slot 
De afgelopen jaren heeft Noordwijktrial 
op heel veel vlakken een behoorlijke groei 
doorgemaakt. Deze groei was niet mogelijk 
geweest zonder een hele grote, en steeds 
hechtere, groep vrijwilligers. Hier kan niet 
vaak genoeg gezegd worden: BEDANKT!!!  
Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk 
geweest. 
Het blijft bijzonder wat mensen voor een 
wedstrijd willen doen als je ze een broodje 
zelfgemaakte eiersalade en warme chocola-
demelk met slagroom geeft. 

Uitslagen 
ZATERDAG 16 DECEMBER 2017 
Op Deze trial werd er op zaterdag in de 
klasse klasse 1-6uur, klasse 1½ en klasse 2 
gelopen. Totaal 32 combinaties deden mee 
deze dag. 

Klasse 1-6 
1. Jantine Geerlings - Scott 94(45) 
2. Judith Nijmeijer - Amber 81(44)
3. Leone Kal - JoJo 80(40) 

Klasse 1½ 
1. Marga Wijling - Dash 89(44) 
2. Christianne de Wilde - Nina 84(43)
3. Lus Vercruysse - Cap 80(48) 

Klasse 2 
1. Gerard Kokkedee - Liv 91(45) 
2. Pim Visscher - Floss 84(42) 
3. Marit Bos - Holly 83(45) 

ZONDAG 17 DECEMBER 2017 
Zondag werd er gelopen in klasse 1-12, 
klasse 1-6 en klasse 2, totaal op deze dag 
starten er 34 combinaties. 
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Klasse 1-12uur 
1. Linda Buntsma - Midge 89(42) 
2. Tamara van den Bosch - Fran 87(47)
3. Tamara van den Bosch - June 84(39) 

Klasse 1-6 
1. Lus Vercruysse - Cap 93(49) 
2. Marga Wijling - Dash 92(48) 
3. Judith Nijmeijer - Amber 83(44) 

Klasse 2 
1. Gerard Kokkedee - Liv 88(44) 
2. Marit Bos - Holly 82(39) 
3. Linda Buntsma - Flow 76(45) 

ZATERDAG 6 JANUARI 2018 
Op Deze trial werd er op zaterdag in de 
klasse klasse 1-6uur, klasse 1½ en klasse 2 
gelopen. Totaal 34 combinaties deden mee 
deze dag. 

Klasse 1-6 
1. Jantine Geerlings - Scott 93(48) 
2. Edwin Sauer - Fly 92(48) 
3. Ellen Overtoom - Tav 87(44) 
 
Klasse 1½ 
1. Marga Wijling - Dash 92(45) 
2. Janny Riemersma - Stoarm 82(43)
3. Marit Bos - Chief 81(43) 
 
Klasse 2 
1. Gerard Kokkedee - Liv 93(46) 
2. Marit Bos - Holly 92(47) 
3. Roy Terpstra - Kenzo 90(47) 

Zondag 7 januari 2018 
Zondag werd er gelopen in klasse 1-12, 
klasse 1-6 en klasse 2, totaal op deze dag 
starten er 39 combinaties. 

Klasse 1-12uur 
1. Tamara van den Bosch - Fran 94(49) 
2. Willem van Wijngaarden - Rox 92(46) 
3. Paul Kok - Katniss Oet Roege Bos 84(40) 

Klasse 1-6 
1. Peter de Rijter - Ella 90(45) 
2. Bart van Dijk - Bill 88(46) 
3. Ester Kolkman - Whitemoorborders Bess 

87(46) 

Klasse 2 
1. Roy Terpstra - Kenzo 86(40) 
2. Linda Buntsma - Flow 83(45) 
3. Gerard Kokkedee - Liv 83(42) 
 
De volledige uitslag en informatie over 
toekomstige evenementen is te vinden 
op onze website noordwijktrial.nl of volg 
Noordwijktrial op Facebook 
facebook.com/noordwijktrials


