
TERUGBLIK OP ONS JUBILEUM 
Bernard Vortman, voorzitter 
 
Dat hebben we er nu op zitten, een heel weekend lang IJslandse Hond. De zaterdag begon 
met regen, maar zondags brak tussen de middag de zon door. Nu, die regen op zaterdag 
was niet zo erg; bijna het hele programma kon binnen worden gehouden. Het DogCenter is 
wat dat betreft een prima plek om met je honden feest te vieren, en niets dan lof voor de 
eigenaren Martin en Esther Brouwer. 
In hal 2 was het een behoorlijke drukte. 
Het winkeltje, met allemaal nieuwe 
spullen, stond onder een luifeltje 
opgesteld, en ertegenover had 
Stephanie Moumou een fotostudio 
ingericht. Daarnaast demo’s 
vachtverzorging, en aan de zijkant een 
doorlopende vertoning van foto’s van 
honden en films over IJsland. 
In hal 3, naast hal 2, allemaal spelletjes 
met honden. Het viel niet mee om die 
IJslanders zover te krijgen dat ze zo’n 
grote bal voor zich uit wilden duwen. 
Hal 5 was ingericht als behendigheidsruimte: recreatieve behendigheid voor beginners en 
gevorderden gaf een aanblik van overal rennende en springende honden. 

De zaterdagmiddag was gevuld met Klaas 
Wijnberg, die uit Ameland was gekomen en 
voor ongeveer 70 toehoorders zijn visie gaf 
over omgaan met honden. Het heeft geen 
zin om je hond te trainen als je niet eerst de 
juiste relatie met hem hebt opgebouwd. Een 
uitgesproken visie over allerlei aspecten 
kwam naar voren, en had tot gevolg dat 
meerdere mensen naar Ameland zullen gaan 
om zijn aanpak zich eigen te gaan maken. 
Daarna de puzzeltocht. In een druilerige 
regen deden toch een flink aantal honden 
met hun baasjes mee. Een half uurtje lopen 

is best lekker na een tijd binnen zitten. Met slechts drie foute antwoorden werden Roja 
Stoppelenburg en Joop van Laake met hun hond Fjóla winnaar. 
Dat de barbecue binnen moest worden gehouden was geen straf – het was uitermate 
gezellig. De dag werd afgesloten met een tombola, waarbij gelukkig niemand zijn eigen 
ingebrachte verrassing terugkreeg. 
Alle activiteiten op zondag konden buiten 
worden gehouden. Het begon onder een 
grijs wolkendek, maar de dag eindigde in 
de volle, warme zon. 
Het was de dag van het jaarlijkse 
clubkampioenschap. Ons erelid Ans Beer, 
99 jaar, was uitgenodigd door de 
vereniging en heeft de hele dag in haar 
rolstoel zitten glunderen. 
De Deense keurmeester, Hanne Laine 
Jensen had zo haar eigen ideeën over 
onze honden, vooral over de lengte: die te 
lang en die te kort. Maar toch vond ze dat 
wij hier in Nederland wel erg mooie honden hebben! 



Mevrouw Jensen hield er bij het keuren van totaal 
55 honden een behoorlijk rap tempo op na en het 
resultaat was, dat we ’s middags even na drieën al 
klaar waren met de show. 
Bij het begin van de middagpauze  werd aan ons 
nieuwe erelid Arni Eymundsson ter bevestiging van 
zijn erelidmaatschap een zilveren speldje van een 
IJslandse hond uitgereikt.  
Daarna volgde de Kolbebeker, die gewonnen werd 
door Mw. J.van Hoof – van Ham en haar hond 
Agnar fra Aegir. Deze beker wordt sinds 1997 
uitgereikt aan degene die met zijn/haar hond de 
meeste shows bezocht heeft met het beste 
resultaat. Ook werd de Esjabeker uitgereikt als 
originaliteitsprijs bij junior handling. Jana 
Parmentier, met haar hond Eluna van Reino 
Animal, gekleed in een hele mooie Vikinguitrusting, 
kreeg deze beker. 
Na de middagpauze ging de show verder, en 
uiteindelijk werden de beste teef en reu gekozen. 
Beste teef werd Maera, eigenaar Baudie Andringa, 
en tot beste reu werd gekozen Pall frá Isafold van 
Klaas de Groot. Deze reu werd ook clubkampioen, 
en kreeg de daarbij behorende wisselbeker. 
De dag eindigde met dankwoorden van de 
voorzitter aan de keurmeester, het ringpersoneel, 

schrijver Marie-Anne de Jonge, de fotograaf Stephanie Moumou, alle vrijwilligers en tenslotte 
de jubileumcommissie. 


