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‘Goud’ voor
hondenclub

D

e Vereniging Duitse Herders Kringgroep Schijndel bestaat 26 mei vijftig
jaar. Deze mijlpaal wordt zaterdag
ervoor, morgen, gevierd met een
jubileumwedstrijd en aansluitend een receptie voor leden,
oud-leden en genodigden. „We
hebben verschillende topcombinaties uit Nederland uitgenodigd”,
aldus voorzitter Dick Zevenbergen uit Son en Breugel.
De Schijndelse hondensportvereniging werd in 1963 opgericht en
telt momenteel zo’n zestig leden.
De club traint Duitse Herders om
deel te nemen aan wedstrijden
maar ook enkel gehoorzaamheid.
Zevenbergen is sinds 1972 betrokken bij de club. „We zijn aan de
andere kant van het spoor begonnen en beschikten over een klein
‘keetje’. Ik weet nog dat we dat in
1975 op wilden knappen. Dat kostte 5000 gulden. Die hadden we
niet. De leden hebben het geld bij
elkaar gelegd.”
Ongeveer tien jaar geleden moest
de hondenclub wijken voor de uitbreiding van industrieterrein
Duin. De grond werd onteigend
en de club kreeg de huidige locatie aan de Dakotaweg, een voormalige munitieopslagplaats, daarvoor in de plaats. De leden staken
vele uurtjes in de verbouwing
van de aanwezige barak en toverde die om tot een sfeervolle kantine. Ook het buitenterrein ligt er
gelikt bij. Dat is volgens Zevenber-

gen vooral te danken aan
Schijndelaar Mari van de Mee
die zo’n vijfentwintig jaar de
kantine en het 1,3 hectare grote
terrein beheert. Ondanks dat
de Schijndelaar zelf geen herdershond heeft is hij gemiddeld zo’n 25 uren per week aanwezig op het clubterrein. „Ze
zochten iemand die het beheer
wilde doen en het leek mij wel
leuk. Ik doe het nog steeds erg
graag en krijg hulp van de leden. Mijn vrouw heeft lang
meegeholpen maar die past nu
op de kleinkinderen.”
Zevenbergen is blij met vrijwilligers als Van de Mee. „Zonder
vrijwilligers kun je een club
niet runnen. Het ledenaantal
loopt iets terug. Het is moeilijk
om jongere aanwas te krijgen.
We hebben vooral oudere leden van allerlei pluimage. Ze
komen verspreid uit de omgeving. Van Den Bosch tot Eindhoven en Oss.”
Omdat Schijndel één van de
grotere kringgroepen van Nederland is - er zijn er nog tachtig - heeft de club volgens de
voorzitter bestaansrecht. „Verschillende konden het hoofd
niet boven water houden en
moesten stoppen of fuseren.”
Zevenbergen is trots op de locatie in Schijndel. „We hebben
een prachtig terrein en de accommodatie is van ons zelf,
dat scheelt in de kosten. Om
het ook voor de leden betaalbaar te houden, hebben we de
contributie al tien jaar niet
meer verhoogd. De sport is
toch al duur genoeg.”
Bij de laatste Brabantse kampioenschappen behaalde de
Schijndelse club een eerste,
tweede en vierde plaats. Zevenbergen: „Dan doe je het dus
goed. We hopen nog lang op deze voet door te kunnen gaan.”

Van no

m Dick Zevenbergen is trots op het onderkomen van de Vereniging Duit-

ste Herders in Schijndel. foto Clemens Le Blanc
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