Dankwoord
De KCM 2013 zit er op en het is een evenement waar hoogstwaarschijnlijk nog lang over nagepraat gaat
worden. Voor velen begint dat al bij de terugreis maar in de aankomende weken zal nog menig discussie
hierover gaan.
Er zullen mensen terugkijken en zeggen dat het positief was maar natuurlijk zullen er ook mensen zijn
die het als negatief zullen bestempelen. Hoe dan ook, wat men niet mag vergeten is dat er 2 maanden
geleden nog GÉÉN KCM was!!
Gestart met 212 deelnemers kunnen we terugkijken op een zeer goed deelemersveld en, vanochtend
ook al aangehaald, een dank aan allen die hebben ingeschreven want zonder deelnemers geen
evenement. Sinds 2011 mogen de langstokhaar Duitse Herders toegelaten worden en dat resulteerde in
41 inschrijvingen met zelfs een VA Sieger van 2011 van de Haupt Zucht Schau.
Er waren 77 honden gemeld voor de moedproef wat ons tijdschema behoorlijk onder druk zette maar
mede dankzij de pakwerkers en keurmeester hebben we gisteren al een gedeelte kunnen afwerken.
Het zou natuurlijk te mooi voor woorden zijn als we alleen maar positief zouden zijn wanneer we
terugkijken op dit evenement.
Het heeft 3 verschillende terreinen gekost vooraleer we hier terecht zijn gekomen. Onze dank gaat dan
ook uit naar de gemeente Heerlen die ons de vergunning verleende om dit evenement vandaag hier te
mogen houden. Een tweede “dank je wel” gaat uit naar de schietvereniging die hun kantine beschikbaar
heeft gesteld om als VIP ruimte te laten dienen plus hun buitenbaan af hebben gestaan om daar de
moedproef te laten plaatsvinden.
Velen, ook eigen leden, hebben zich vaak genoeg afgevraagd “waar zijn jullie of waar zijn wij in
Godsnaam aan begonnen?” Een zeer terechte vraag en tijdens het hele proces is één ding duidelijk
gebleken nl. dat, hoe graag je ook wilt dat een hoofdevenement doorgaat, je het nooit maar dan ook
nooit goed doet.
2013 zou te boek gaan als het jaar dat er geen KCM georganiseerd zou worden en dit stuitte, niet alleen
in Nederland, op veel kritiek. Het was niet zomaar een Clubmatch wat geen doorgang zou hebben maar
een Hoofdevenement. Als je dan als kleine kringgroep, we hebben 18 leden, de handdoek WEL oppakt,
zou het op z’n minst van goed fatsoen tonen als er een “dank je wel” zou klinken dat er in zo’n jaar toch
nog iemand z’n nek uitsteekt om een hoofdevenement te laten doorgaan maar helaas, je kop boven het
maaiveld uitsteken staat gelijk met het laten afsnijden.
Een evenement organiseren kost geld en een hoofdevenement organiseren kost veel geld. Al jaren
krijgen we de zin voorgeschoteld “het is crisis” maar het is een diep triestige zaak dat als er meer dan
120 Duitse Herder kennels aangeschreven worden, er maar 1 kennel is die een advertentie durft te
zetten. Een kleine donatie onder het mom van “vriend van de KCM” zou al voldoende zijn geweest maar
helaas het mocht niet zo zijn.

Gelukkig heb je dan wél weer mensen die je ervan kan overtuigen van het belang van sponsoring en die
ook bereid zijn hun steentje hier aan mee te dragen. Een zeer speciaal dankwoord gaat dan ook uit naar
“Apport Hondesport” die op het laatst nog als hoofdsponsor wilde optreden. Gelukkig werden we ook
financieel bijgestaan door de “Business Club van de VDH” en spreken ook daarvoor onze dank uit. En
niet te vergeten Royal Canin die ons materieel heeft bijgestaan alsook Happy Dog. Ook een woord van
dank aan de firma Koch voor de sponsoring van de Auslese bekers.
U kent ze wel, de stikkers op de hondenkarren........ “Hondensport – Toffe sport”.
En inderdaad, je ziet ze steeds minder....................................................................
Om de hondensport tof te maken zou het organiseren van een evenement ook tof moeten zijn. Als
kringgroep hebben we jammer genoeg moeten constateren dat dit niet het geval is. Medewerking van
mensen en of instanties waar je het van MOET krijgen en waar je het van ZOU MOETEN verwachten
laten het afweten. Verwachte antwoorden op mails die niet komen; Positief reageren op uitnodigingen,
laat staan in gaan op uitnodigingen, het zat er dit jaar allemaal niet in.
Je moeten verantwoorden voor een schrijven op Facebook, 3 maanden na dato, het kon niet op............
Gelukkig kon de organisatie dit jaar wel rekenen op de tomeloze inzet van een paar niet leden die mede
verantwoordelijk zijn voor de opzet én uitvoering van deze KCM. Zonder anderen te kort te doen gaat er
een speciaal dankwoord uit naar Jessy Schmeitz, Jan en Mariette van Weersch en Yvonne Verschoor.
Binnen de hondensport worden door de jaren heen vriendschappen geboren. Mensen die het “gewoon”
heel goed met elkaar kunnen vinden op het veld maar zeker ook daar buiten; Mensen die door die
vriendschap altijd voor elkaar klaar staan; elkaar helpen binnen en buiten de sport; mensen waar je op
kan bouwen en vertrouwen. Helaas heeft de organisatie van deze KCM ook het kapot gaan van
vriendschappen meegemaakt en dat KAN en MAG nooit de bedoeling zijn als je met dit soort projecten
bezig bent. Vanwege het kleine leden aantal van onze club heeft vriendschap er toch ook voor gezorgd
dat we van buiten af veel hulp hebben gekregen om vandaag met genoeg mensen aan te treden om in
ieder geval deze KCM goed te laten verlopen. Al deze mensen bedankt en we maken het nog zeker goed
de aankomende tijd.
Hoe nu verder???
Misschien is 2013, en het wel of niet doorgaan van de KCM, een goede "Wake Up Call" geweest.
De grootste rasvereniging van Nederland moet toch in staat zijn om op een fatsoenlijke manier, in
combinatie met commissies, met elkaar om te gaan en er voor te zorgen dat minimaal de
hoofdevenementen doorgang vinden. Er zal, NEE MOET, bijstand verleend worden aan de veelal
vrijwilligers die tijd, geld, kennis en kunde in de sport steken en men moet er te allen tijde voor zorgen
dat mensen met elkaar werken en niet tegen elkaar omdat Artikel 2.1.c zegt "Het nader tot elkaar
brengen van fokkers en liefhebbers van raszuivere Herdershonden".
Voor het organiseren van evenementen, zoals de KCM, hoop ik, en velen met mij, dat, mede door de
ondersteuning van, wat nu in de volksmond “het fokkersplatform” heet, alle betrokken partijen eens
goed en constructief met elkaar om de tafel gaan zitten en een dusdanig meerjarenplan uitwerken dat
Artikel 2.2.c, "Het organiseren EN STIMULEREN van evenementen" ook als zodanig beschouwd kan
worden en dat een draaiboek zoals dit jaar, definitief tot het verleden hoort.

Rest mij nog te bedanken:
Pakwerkers:
- Dhr. Robert van Vliet
- Dhr. Raymond van Eck
- Dhr. Tommy van Hiel
Keurmeesters:
- Mevr. Anja Boonemmer
- Dhr. Peter Nefs
- Dhr. Piet Snijders
- Dhr. Marc Dhooge
- Dhr. Lothar Quoll
- Dhr. Reinhardt Meyer
- Dhr. Rainer Mast
- Dhr. Wilfried Scheld
- Dhr. Len Nizet die we uiteraard beterschap wensen.
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En ALLE andere mensen die er voor gezorgd hebben dat we POSITIEF kunnen afsluiten met de
constatering dát er een Kampioenschaps Clubmatch 2013 is geweest.

Ik wens u allen een veilige reis naar huis en vooral veel plezier en succes in de hondensport.

Tot Ziens.

