Pakwerkerscursus Kringgroep Maasland Limburg!
Hoog tijd!
Pakwerkers, onmisbaar voor kringgroepen. Zonder deze soort binnen onze hondensport wordt het
moeilijk voor een kringgroep om het hoofd boven water te houden. Reden dan ook dat VDH
kringgroep Maasland te Neer het hard nodig vond om op dit punt actie te ondernemen en van start
te gaan met een pakwerkerscursus. De aanzet werd gemaakt en de respons was overweldigend,
maar liefst 12 kandidaten dienden zich aan, waardoor meer dan genoeg reden om te starten.
Organisatie
Het organisatieteam bestaande uit Frank Nijsten, Robert van Vliet, Frans Nijsten en Mark Scheffer
gingen snel om de tafel om de grote lijnen uit te zetten. Top was dat oud-keurmeester Frans Nijsten
bereidt was om zijn kennis op het gebied van dergelijke cursussen te delen. Ondanks het drukke
schema, welke eenieder van de organisatoren reeds hadden waren zij allen zeer gemotiveerd om
deze cursus op te pakken. Met name gezien het belang voor de verenigingen.
Start
Op 29 november ging de cursus van start. De eerste dag, waarbij geïnventariseerd werd wat voor
vlees er in de spreekwoordelijke kuip zat. Het aanbod was zeer verschillend van natuurtalenten met
enige ervaring tot zelfs volledig nieuw als pakwerker aantredend. Wat bleek was dat er toch nog het
nodige werk aan de winkel was om de cursisten klaar te stomen voor het examen op dit kort
tijdsbestek.
Teamspirit
Al snel bleek dat de groep bijzonder goed klikte en iedereen zeer goed elkaar kon motiveren,
hetgeen onder meer heeft bijgedragen aan goede en snelle progressie bij werkelijk iedereen. Op het
proefexamen 30 januari werd de vooruitgang dan ook duidelijk zichtbaar en was de organisatie blij
verrast met de goede resultaten. Niet alleen de praktijk, maar ook het theorie gedeelte waarbij er
zelfs enkele tienen uit rolde. Met dank aan Frans Nijsten die dit onderdeel met name voor zijn
rekening heeft genomen.
Samenwerking
Gezien de diverse regio’s waaruit de pakwerkers kwamen, van heinde en ver, is onderling besloten
verschillende locaties te gebruiken voor de cursusdagen. Een mooi samenwerkingsverband tussen
VDH en NBG verenigingen te weten VDH kringgroep Maasland, De wiers, Bronsheim, Helmond en
NBG Mierlo en de Wolstad. Waarbij de locatie Mierlo werd vastgelegd om het examen te laten
plaatsvinden.
Examen
Op 27 februari was het dan zo ver en stonden in de ochtend 11, enigszins gespannen types in de
kantine. Wat opviel was dat het examen bijzonder goed is bezocht met bezoekers, waarbij de
penningmeester van Mierlo ongetwijfeld in zijn handen heeft gewreven. Het was prachtig weer,
gezellig druk en er hing een goede sfeer. Voor het theoriegedeelte en de shuttle run was iedereen
glansrijk geslaagd. Bij de opbouw jonge honden werden de examenkandidaten nog eens danig op de
proef gesteld door Robbie de Jong en Wim van Wessel met enkele lastige vragen, waarbij ook hier
iedereen de proef heeft doorstaan.

Praktijk IPO-1, 2 en 3
Aansluitend aan de opbouw jonge honden werd gestart met het praktijkgedeelte voor het IPO-1, 2
en 3 programma. Hierbij lag de beoordeling in handen van Frans Nijsten en Mark Scheffer en waarbij
de pakwerkers op aanwijzing van Robert van Vliet hun kunsten ten tonele gingen brengen. Ook had
Robert de functie als Mental Coach en zorgde ervoor dat de vechtersmentaliteit versterkt werd. Een
taak die hem uitstekend lag.
Resultaten
Gezien het een examen betreft kan men dus slagen of zakken. Gelukkig kunnen wij melden dat 90,9%
geslaagd is en helaas 1 kandidaat gezakt. De organisatie heeft echter het volste vertrouwen dat ook
deze kandidaat de pakwerkerslicentie gaat behalen gezien de enorme progressie, welke ten tijde van
de cursus is gemaakt. Al met al een opsteker naar de gehele organisatie met als resultaat 10 nieuwe
pakwerkers met licentie!
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