BCCN Agility wedstrijd 21 februari 2015
Het begon als een leuk idee, een BCCN agility
wedstrijd organiseren in het noordelijke deel van
Nederland. Al snel kwamen er concrete plannen en
zo ontstond deze wedstrijd. Met een werkelijk
prachtige locatie; ‘Sunrise Stables’ in Assen en
Henk Postma als keurmeester kon het alleen maar
een gezellige wedstrijd worden. En dat is absoluut
gelukt.
Tijdens de inschrijfperiode bleven de inschrijvingen
helaas wat achter. We konden de wedstrijd
annuleren of ook openstellen voor niet-Border
Collies. Gelukkig hebben we voor de laatste optie
gekozen. Al bleef het tijdens de inschrijfperiode
nog lang spannend. In de totale A-klasse (smallmedium en large) moesten we minimaal 45
deelnemers hebben om U’tjes uit te kunnen delen.
Gelukkig hebben we op het nippertje 46
inschrijvingen gehad. De wedstrijd kon dus door
gaan! Het was ontzettend gezellig met een relaxte
sfeer
in
de
ochtend.
Na de middagpauze zijn we gestart met de eerste
Crufts selectie wedstrijd voor Crufts 2016. Henk
had in de middag een spannende jumping
neergezet die voor iedereen een genot was om
naar te kijken. Een lastig parcours die in de 2de
graad alleen maar diskwalificaties gaven. Het werd
daarna in de 3de graad extra knap toen Marcel
Verbruggen als enige in de lijst van 24 deelnemers
(2de en 3de graad) met zijn beide honden Trudy en
Max foutloos bleef. Kortom een spannende maar
gezellige wedstrijd. Sponosoren, vrijwilligers en
deelnemers bedankt.

Winnaars A-klasse small Links: Marouschka Poppema met Hannah
Rechts: Nicole Kuik met Luca

Winnaars A-klasse medium v.l.n.r.: Marja de Voogd met Katie, Ardie
Spoorenberg met Faylinn, Marleen Koning met Csiva Czari, Rob de
Vries met Nancy, Redmar Leemburg met Gizmo

Winnaars A-klasse large v.l.n.r.: Kristel Berkhout met Nouk, Peter
Borsje met Sem, Desiree Lokers met Qimmiq, Peter Spoorenberg
met Seven, Erik Stoeten met Craig, Lida Haverkamp-van Tellingen
met Suus, Katja Slippens met Dynamic Dayzee, Jan Sprij met Takk,
Christ Moedt met Ayla, Redmar Leemburg met Buddy

Foto 2de en 3de graad Clubwedstrijd v.l.n.r.: Marcel Verbruggen
met Trudy en Max, Marco Kunowski met Lennon, Liesbeth BaasGottlieb, Francien Hamminga met Cane, Peter Spoorenberg met
Clive, Henk Timmer met Feng, Marieke Timmer met Twiggy, Erik
Stoeten met Chu’a.

