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Welkom / Welcome
Wij zijn trots u te kunnen begroeten op onze eerste 
Mondioring wedstrijd. Ongeveer 3 jaar geleden zijn 
wij met een paar fanatieke mensen Mondioring-Oss 
begonnen. En omdat het voor Nederland een nog vrij 
onbekende hondensport tak is vonden wij het eens tijd 
worden voor een internationale mondioring wedstrijd 
in Nederland. De wedstrijden zijn nooit hetzelfde en 
hebben een thema zoals bijvoorbeeld bouw, bij de boer, 
western etc. en zo hebben wij kermis genomen wat 
u zeker al opgevallen moet zijn. De honden beginnen 
met appel oefeningen zoals apporteren, afliggen met 
afleiding, aangeboden voedsel weigeren, springen etc. 
Hierna komen de pakwerkers en wordt de hond getest 
op het tot staan brengen van een vluchtende persoon. 
Ook het verdedigen van de geleider moet door de 
hond getoond worden. Tijdens de verdediging van de 
geleider wordt er een zogenaamd toneelstukje, zoals in 
de praktijk, in dit geval op de kermis worden opgevoerd 
en zal de geleider door een van de pakwerkers op zeker 
moment worden aangevallen. Hierbij moet de hond de 
geleider bijstaan en de aanval inzetten op de pakwerker. 
Ook wordt de hond opgedragen hier een voorwerp te 
bewaken. De drie pakwerkers mogen alles proberen om 
dit voorwerp mee te nemen.
En zo nog wat andere oefeningen welke alle achter 
elkaar afgewerkt worden waarna meteen de volgende 
hond met geleider komt voor de wedstrijd. De honden 
die hieraan mee doen dienen FCI-stamboom te bezitten 
en sociaal te zijn en hebben hier ook een test voor 
moeten afleggen. Deze honden moeten vaak zelf 
naar oplossingen zoeken en zo wordt het een mooi 
schouwspel om naar te kijken.

Natuurlijk bent u altijd welkom om een kijkje te komen 
nemen bij onze trainingen.  
Zie voor meer informatie: www.mondioringoss.nl

Deelnemers / Participants
Category 1

Deelnemer Hond
1 Roy Manders Babs
2 Kevin Faes Seven steck nan't Stekkerke
3 Sandra Kolb Raja vom Theurdter Land
4 Johan Vaneste Question of speed de la rouquine
5 Jan van de Broek Dutsch Worging malinois junior
6 Marie-Christine O'Cash de la Noire Alliance
7 Kayani Elliott Ilja Ostraryka
8 Marion Sallaerts Red From Marrax Place
9 Alin Nechita Perls of Grant Amir
10 Gwendoline Saiko van ‘t Stekkerke
11 Ole Rygaard Moi-Inxs DesBarons noirs Della Fo
12 Nadine Schöfer Didi van Velesca’s Home

Deelnemer Hond
1 Kathleen Kums P'Pipo
2 Gebbia Sandro Onyx de la forge aux sept flammes
3 Stefan Fuchs Haliah od Moslavine
4 Karsten Berger Tackleberry vom Hause Gurtler
5 Marion Sallaerts O'Pepper from Marrax Place
6 Glinne Mattéo Txakur bai NT Nikolas
7 Pierard Mathys Nounours
8 Pin Mélanie One
9 Leon Manders Moor van de Lemahof
10 Holger Chee

Deelnemers / Participants
Category 2



Deelnemers / Participants
Category 3

1 Jos van Helsen Qrack des Terres Harry'd
2 Carmen Schlafer Ike
3 Sebastian Schäfer Chap vom Löwenfels
4 Marina Olischer Dart vom Streitwald
5 André Schöfer Speznas
6 Jean-François Franc Oscar du Cartel Saint Roch
7 Thierry Verians Ooligun de la plate fosse
8 Celioa Faoro Nitro des terres d'Ares
9 Gwendoline Onix van t’ Stekkerke
10 Jeannine Coupé QUIPCHOU du Clos d'Ypsi
11 Jeannine Coupé LOBBONEGRO du Bois de Grand Val
12 Isabelle Lauber Santanasangel’s Hulk
13 Ricardo Maximus van t’ Stekkerke
14 Freddy Schoonbroodt Pasco

Pakwerkers / Decoys
Op deze wedstrijd

Roy Manders  NL
Pakwerker Roy Manders komt uit Nederland.
Roy is 3 jaar geleden begonnen met de mondioring waar hij ook met een 
hond traint. Roy is dit jaar erkend internationaal pakwerker geworden en 
heeft onlangs al op het Belgisch kampioenschap als pakwerker fungeert. 
Roy vindt de gezelligheid tijdens de internationale mondioring wedstrij-
den leuk, en zo komt hij nog eens ergens. 
Kevin Faes  BE
Pakwerker Kevin Faes komt uit België.
Kevin beoefend 5-tal jaren de mondioring hondensport en is sinds 4 jaar 
erkent pakwerker.
Als pakwerker heeft hij kampioenschap van België en diversen inter-
nationale wedstrijden gelopen zoals de WK Hollandse herders 2020 en 
2021. In 2022 gaat hij kampioenschap van Spanje lopen.

Jens Temmerman BE
Pakwerker Jens Temmerman komt uit België.
Jens is vanaf 2012 erkend mondioring pakwerker en ook vanaf 2013 
erkend Belgische ring pakwerker. Jens heeft al op vele wedstrijden pak-
werk gedaan zo ook op Belgisch mondioring kampioenschap 2013. 
Ricardo Gerlofsma  NL
Pakwerker Ricardo Gerlofsma komt uit Nederland.
Ricardo is vanaf 2014 erkent mondioring pakwerker en heeft diversen in-
ternationale wedstrijden gelopen. Ricardo traint ook met zijn eigen hond 
en behaalde hiermee tijdens WK 2016 in België een 3e plaats in cat.1 en 
op WK 2017 in Spanje een 3e plaats in cat.2. 

Sponsors
Deze sponsers willen wij bedanken voor het 
mede mogelijk maken van deze wedstrijd.

Keurmeesters / Judge
Op deze wedstrijd

Jos Helsen  BE
Keurmeester Jos Helsen komt uit België.
Jos traint het mondioring programma vanaf dat het ontstaan is in 1985 
en heeft aan het eerste WK mondioring, georganiseerd in België deelge-
nomen in 1987. Nadien heeft Jos nog aan 17 Wereldkampioenschappen 
deelgenomen met 6 verschillende honden, en tijdens die WK wedstrijden 
met 3 verschillende honden op het podium gestaan, 4 eerste plaatsen 
en 3 tweede plaatsen. ook dit jaar is Jos geselecteerd om met zijn jonge 
hond deel te nemen in Roemenië in de hoogste categorie. Op de Belgi-
sche kampioenschappen behaalde Jos 10 maal een eerste plaats met 4 
verschillende honden. Jos is keurmeester van het mondioring programma 
geworden in 1990 en keurde reeds 7 maal het Wereldkampioenschap FCI 
en 1 maal het Wereldkampioenschap voor Belgische Herders en 3 maal 
het Wereldkampioenschap voor Hollandse Herders. Jos vindt het mon-
dioring programma zo mooi omdat elke wedstrijd er anders uit ziet en de 
oefeningen nooit hetzelfde zijn. Ook moet de hond bepaalde oefeningen 
uitvoeren op eigen initiatief zonder een bevel te krijgen van zijn geleider, 
ik denk hierbij aan het bewaken, geleider verdedigen en het beletten van 
vluchten van de pakwerker bij de oefening transporteren. Vandaar vindt 
Jos dat je nooit kan zeggen mijn hond kent alles, baas en hond komen 
toch nog voor verrassingen te staan op de wedstrijden.

Kathleen Kums  BE
Keurmeester Kathleen Kums komt uit België.
Kathleen traint al vanaf 1995 honden bij defensie en is zo in de honden-
sport gerold. Na enkele omzwervingen in IPO en knpv is Kathleen met 
haar man in de mondioring terecht gekomen. Hun eerste successen in 
de hondensport waren toen nog in de IPO, mondioring en knpv gecombi-
neerd. Hierna zijn ze met Hollandse herder Keesje als pup aan de mondio-
ring begonnen en deze is in 2015 vice kampioen van België geworden en 
heeft deelgenomen aan het WK. Sinds 2001 is Kathleen als eerste vrouw 
in België erkent pakwerker en in 2018 is Kathleen na de nodige cursussen 
geslaagd voor keurmeester en wat ze nu internationaal met plezier doet.
Kathleen probeert steeds een leuk programma in elkaar te steken en is 
daarom ook blij om op zo een leuk ingericht terrein als van 
Mondioring-Oss te mogen keuren. Volgens Kathleen kunnen zij als keur-
meesters hier alleen maar van genieten

Roger Loonis  BE
Keurmeester Roger Loonis komt uit België.
Roger is sinds 1979 keurmeester in de Belgische ringsport en heeft hier 
ook nog 25-tal jaren pakwerk gedaan en menig pakwerker opgeleid. 
Sinds 1995 is Roger ook keurmeester in de mondioring en daarnaast nog 
5 tal disciplines in de hondensport. Roger heeft door zijn vele ervaring in 
de Belgische ringsport vele geleiders begeleid en gecoacht met name in 
de mondioring. Roger vind in de mondioring toch wel het leukst dat tij-
dens wedstrijden wereldwijd daar een groep vrienden samen ziet komen 
wat je niet snel treft in andere disciplines.
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