Augustus 2019

Waterwerkgroep Colonia Nederland

Agenda
• 11 t/m 15 augustus 2019
Trainingskamp Yeodogs
België
• 16 + 17 augustus 2019
Brevettendag
Mol België
• 1 september 2019
Brevettendag
Asselt
• 15 september 2019
Brevettendag
Cappel Frankrijk
• 22 september 2019
Workshop waterwerken
Brielle
• 29 september 2019
Brevettendag
Esch sur Sure Luxemburg

1e uitgave
Beste leden! Al een 'klein tijdje' werd er
gesproken over een nieuwsbrief. Alleen.....het
kwam er nooit van. Maar plannen zijn er om er
toch echt een keer iets mee te gaan doen en
zie hier het resultaat, de eerste Colonia
Nieuwsbrief!

Het is de bedoeling om hem in ieder geval minimaal twee keer per jaar uit te laten komen. En is
er veel nieuws tussendoor te melden, dan komt er een extra editie. Je vindt er onder meer
nieuws en verslagen in terug, foto's, recepten voor mens en hond en een agenda voor de
komende maanden. Copy van onze leden is overigens ook van harte welkom.

• 5 + 6 oktober 2019
FAC en BSP
Duisburg

Dus heb je een leuk verhaal of iets nieuws te melden, laat het weten aan de redactie! Ook zijn
ideeën voor bijvoorbeeld een nieuwe rubriek van harte welkom. Deze nieuwsbrief wordt
namelijk voor én door onze leden gemaakt!

• 12 Oktober 2019
Brevettendag
Hofstade België

Namens de redactie: heel veel leesplezier met deze allereerste nieuwsbrief!

• 13 juni 2020
Brevettendag
Brielle
• 13 september 2020
Brevettendag
Asselt

Waterwerkgroep
Colonia Nederland
Lodderlandsedijk 30
3235 KK
Rockanje
Telefoon: 0181-662812
E-mail:
redactie@colonianederland.nl
Website:
www.colonianederland.nl

Nieuw logo
Onze facebookvolgers weten het al en bovenaan deze nieuwsbrief wordt het ook duidelijk: we
hebben ons logo opgefrist! Met dank aan Frans Noback, die daar menig uurtje in gestoken heeft.

In ons oude logo stond de Keulse Dom. Een logo wat we hebben overgenomen, omdat we zijn
ontstaan vanuit WAG Colonia Duitsland. In ons nieuwe logo vind je niet alleen onze eigen
Nederlandse kleuren terug, maar ook de Brielse Dom en de Brielse molen 't Vliegend Hert.

Niet alleen zijn we er blij mee, er kan nu ook weer nieuwe verenigingskleding besteld worden!

Team ‘Midas en Carin’ schrijft geschiedenis in Frankrijk!
Een jaar geleden zijn wij begonnen met waterwerk. Wie had gedacht dat wij dit zouden meemaken. Het was namelijk tot voor kort niet
toegestaan om officieel met een Beauceron in Frankrijk waterwerk te beoefenen. Met dank aan de Club Les Amis Du Beauceron en CUNSE
is dit mogelijk gemaakt. Ook de Nederlandse waterwerkvereniging Colonia heeft hier een steentje aan bijgedragen. Dankzij deze verandering
konden wij ons inschrijven bij ACSE-Ternova en wat een goed idee was dit! Wij werden met open armen ontvangen en hebben een fantastisch weekend beleefd!

Zaterdag hadden we een voor-de-lol-wedstrijd ter ere van het 30-jarig jubileum van ACSE-Ternova. Daar
werden we als 6e geplaatst. Maar toen kwam de zondag…een zondag om NOOIT te vergeten. Op zondag deed
N’Lewis l’ Ami de la Campagne ofwel onze MIDAS als eerste Beauceron mee aan een examen voor de 1e graad
waterwerk in Frankrijk, als eerste geslaagd …EN…ook nog eens als 1e geplaatst met een score van 96,5/100
punten! Wat zijn we trots en vereerd. Grote dank aan de Franse keurmeester Dominique Gré, de organisatie
en alle vrijwilligers van ACSE-Ternova, Mirjam en André de Neeff van Colonia Nederland voor hun support.
Carine, Thierry, Michelle en Gerard bedanken wij voor het gezellige weekend en de gastvrijheid. In het
bijzonder bedanken wij ook Magali Debouver en Johan Anno die ons al jarenlang ondersteunen.
Wij zijn super blij met hun Ami de la Campagne-tjes

;-)

Tenslotte bedank ik mijn lieve vriend/man Fabrice en zijn twee Beaucerons Monty & Grizzly voor alle support.

Brevettendag Brielle
Zaterdag 15 juni was het dan zover, onze eerste brevettendag van dit seizoen! In de ochtend
eerst nog regen, maar de rest van de dag gelukkig droog en mooi weer! Met 31 aanmeldingen uit
Nederland, Belgie, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland een geweldig veld deelnemers! Voor
Colonia Nederland verschenen meerdere combinaties aan de start. Helaas slaagde niet iedereen.
Wel slaagden Ben en Chico in het A brevet en Jos en Nero in het B brevet.

Onze dank gaat uit naar keurmeester Inger Anne Tangberg die super fair jureerde en de meer
dan 15 vrijwilligers die in de weer zijn geweest om voor onze club en alle deelnemers deze dag
tot zo'n succes te maken! Na de afsluiting met zijn allen op de camping nog genoten van een
overheerlijke en vooral super gezellige BBQ. Volgend jaar zijn we hier zeker weer en wel op
zaterdag 13 juni. Net als voorgaande jaren is dat dan weer aansluitend op ons jaarlijkse trainingskamp op Camping de Meeuw in Brielle.

Trainingskamp in Brielle
Dit jaar vond van 10 tot en met 14 juni op Camping de Meeuw in Brielle weer ons
jaarlijkse trainingskamp plaats. Leuk detail: dit kamp was alweer voor de 10e keer!

In het begin werd het georganiseerd door WAG Colonia uit Duitsland, daarna is het
overgenomen door Colonia Brielle, wat later onze eigen vereniging Colonia Nederland is geworden. Met gasten uit Duitsland, België, Zwitserland en Luxemburg was de
animo dit jaar echt overweldigend! Vier dagen lang werd er met elkaar getraind op
twee banen met ruim 30 honden per dag. Op woensdag ging het geplande 'Hoopers'
helaas niet door vanwege de regen, maar werd er 's middags wel heerlijk gewandeld
in de duinen en op het strand. Volgend jaar staat het kamp van 8 tot en met 12 juni
op de planning!
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Trainingskamp en brevettendag in Duitsland
Al vele jaren organiseert WAG Westerwald ieder jaar in mei een trainingskamp
met aansluitend een brevettendag. Dit jaar vond het plaats van 25 mei tot en met
31 mei en was op 1 juni de brevettendag. Van Colonia Nederland waren André
en Mirjam, na twee jaar afwezigheid, er weer bij en traditiegetrouw ook Frans en
Nel.

Zoals ieder jaar, was het ook nu weer een super gezellig kamp en werd er de
hele week lekker getraind. WAG Westerwald staat dan ook bekend om hun
gastvrijheid en goede organisatie. Bovendien is Stahlhofen am Wiesensee een
mooie plek voor een trainingskamp en vanwege de prachtige omgeving, er ook
een goed vakantiegevoel bij te kunnen hebben!

Op zaterdag 1 juni gingen André en Darcy voor het eerst op voor een brevet en
wel voor het A-Diplom. Ze slaagden met een uitmuntend én een mooie derde
plaats! Nel en Amber gingen op het B-Diplom en slaagden ook en Frans en Isly
gingen op voor het C-Diplom en slaagden met eveneens een derde plaats. Mooie
prestaties van deze drie teams!

Een nieuwe boot en motor!
Al een tijdje waren we aan het rondkijken voor een andere boot. Na altijd
tweedehands te hebben gekocht, was het nu dan tijd voor spiksplinternieuw!
En op 14 juli was het zover: de eerste vaart van onze nieuwe aanwinsten. De
boot is een knalrode 1200 BB-Line SA 420 Heavy Duty. Deze boot is volledig
thermisch gelast (welding seams) en heeft aan de onderkant extra rubberen randen ter bescherming tegen stenen. Hij is uitgevoerd in 1.2 mm 5 laags 1722 dtex doek en heeft maar
liefst 6 luchtkamers. De Mercury is een 6pk viertakt, dus iets meer vermogen dan de
motoren die we al hadden.

Er is nu een paar keer mee gevaren en iedereen is er erg blij mee. Hopelijk hebben we er
heel lang plezier van!

Eerste plaats voor Ben en Chico!

Onze buitenlandse starters doen het goed, want ook Ben en Chico
hebben in het weekend van 29 en 30 juni goed gepresteerd!

Zij waren bij de jaarlijkse Wolfssee Cup in Duisburg, georganiseerd door
NWAG NRW en slaagden in het A-Diplom met een eerste plaats!
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Eerste plaats voor Gonda en Enya!
En wederom konden we trots zijn na ook op 30 juni super leuk nieuws uit Lure in Frankrijk te
hebben ontvangen. Een eerste plaats voor Gonda en Enya in Degré 1 met 91/100, een prachtige score voor de tweede Beauceron die is gestart in
Frankrijk!

Samen met het resultaat van Carin en Midas kunnen we best stellen dat de
Beaucerons van Colonia Nederland goede reclame hebben gemaakt voor niet alleen onze
club, maar ook voor de introductie van dit ras in het waterwerk in Frankrijk!

Demo op Hondendag bij
Camping de Meeuw
Terwijl een aantal van onze leden nog in Stahlhofen am Wiesensee vertoefde
voor de brevettendag bij WAG Westerwald, vermaakte een groep andere leden
zich prima op zaterdag 1 juni op de jaarlijkse Hondendag bij Camping de Meeuw
in Brielle.

Perfect weertje, heerlijk getraind en tot slot is er nog een leuke demo gegeven.
Volgend jaar zijn we er zeker weer bij!

Winterstop in aantocht……..
Het lijkt nog ver weg, maar de winterstop begint toch echt al over 2,5 maand. De laatste trainingsdag is dit jaar op 13 oktober en zal traditiegetrouw ook nu weer een spelletjesdag zijn. Zet deze dag dus vast in je agenda, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

In de winterperiode proberen we voor onze leden ook altijd wat activiteiten te organiseren, zoals wandelingen en worskhops. Voor met
name de wandelingen is jammer genoeg vaak weinig animo. Graag zouden we willen weten waarom dat is. Is de locatie niet goed?
Willen we een aangelijnde wandeling? Of willen we juist een losloopwandeling? Als jullie ideeën of
suggesties hebben, laat het de evenementencommissie weten. Misschien dat we zo kunnen kijken of er
wat georganiseerd kan worden waar wel meer leden op af komen.

Bij de aanvang van het winterseizoen kunnen we vast en zeker meer vertellen over wat er dan op het
programma staat. Gedacht wordt in ieder geval al aan een workshop, EHBO voor honden en ook staat er
een lezing op het programma van drs. Ing. Iris van Deur , orthomanueel dierenarts, methode Aharon en
revalidatie dierenarts, CCRP. Deze zal waarschijnlijk in november zijn.

We houden jullie op de hoogte!
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Een eigen aanhanger
Voor onze brevettendagen maakten we altijd gebruik van de aanhanger van Jan van Vliet. Super aardig natuurlijk, maar er kan een
dag komen dat de aanhanger reeds uitgeleend is en wij dus zonder
zitten. Jan wist voor ons een eigen aanhanger te regelen en die
hebben we dus overgenomen.

Er moet nog het een en ander aan opknapwerk aan gebeuren, maar
dan hebben we wel een aanhanger van onszelf! Ps, helpende
handjes hiervoor van handige klussers zijn uiteraard van harte
welkom!

Basistoets Gehoorzaamheid
Op vrijdagavond 17 mei werd in Spijkenisse het door Colonia georganiseerde examen
afgenomen voor de Basistoets Gehoorzaamheid die nodig is om te kunnen starten bij de
brevettendagen waterwerk. Helaas slaagde niet iedereen, maar een volgende keer gaat het
vast wel lukken! Met dank aan keurmeester Karin Goederaad en ringmeester Elle Kenters
en de KVVP in Spijkenisse waar we te gast mochten zijn.

Oproep: Moet je hond de toets nog afleggen en is deze er klaar voor? Laat het ons weten,
dan kan er bij voldoende deelnemers weer een examen worden georganiseerd!

SponsorKliks voor Colonia!
Wisten jullie al dat je met SponsorKliks zelf een financiële bijdrage kunt leveren aan Colonia
Nederland, zonder dat het jullie een cent extra kost?
Bestel bijvoorbeeld een pizza via Thuisbezorgd en Colonia ontvangt hiervoor geld in de
clubkas. Via de categorieën boven in het menu op www.sponsorkliks.com kun je tevens
bij diverse webwinkels als Wehkamp, Bol.com, Coolblue, Booking.com en Expedia bestellen.
Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar Colonia. En nogmaals, het kost je
niets extra!

Recept
Tonijnballetjes voor honden
Ingrediënten:
1 blikje tonijn (zonnebloemolie basis)
100gr havermout
150gr paneermeel (naturel)
2 eieren
1 theelepel gedroogde oregano
1 theelepel gedroogde peterselie
Zonnebloemolie

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 175 graden. Laat de tonijn uitlekken en
doe hem in een kom. Voeg de eieren toe en klop ze samen met de
vis goed los. Strooi dan de havermout, oregano, peterselie en
paneermeel erbij. Meng alles goed, voeg zonnebloemolie toe voor
een mooie “deeg”. Maak hier mooie balletjes van en leg ze op een
met bakpapier beklede bakplaat.
20 minuten in de oven en de honden kunnen smullen!
NB. Dit recept is ook geschikt voor menselijke consumptie!
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