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Jaarverslag 2020 Activiteiten Commissie 
 
Taak van de AC 
De AC richt zich op Labrador bezitters, die met hun hond actief willen zijn, maar zich niet tot de 
jacht aangetrokken voelen. Doelstelling van deze commissie is een goede band tussen baas en 
hond te stimuleren. 
 
Samenstelling van de AC in 2020: 
Christa van der Teems - lid 
Ingrid Veldkamp  - voorzitter  
 
Aantal keren dat de AC heeft vergaderd in 2019: 
In 2020 zijn geen ‘officiële’ vergaderingen geweest, wel is er vrijwel dagelijks e-mail- en/of 
telefonisch contact. Bovendien is er overleg na de door de AC georganiseerde evenementen. 
 
Voorgenomen Activiteiten Commissie 2020 
 

Zaterdag 28 maart 2020 Wandeling -  ‘t Leesten 

Zondag 19 april 2020 Ringtraining - Hilversum   

Zondag 28 juni 2020 KindLabradorShow – NLV-dag - Bennekom 

Zaterdag 5 september 2020 Workshop Waterwerk - Hoofddorp 

Zondag 13 september 2020 Speurdag voor beginners - Dedemsvaart 

Zaterdag 31 oktober 2020 Wandeling – Herpen  

 
Helaas heeft de AC vanwege Covid-19 de wandelingen, de Ringtraining en de KindLabradorShow 
moeten annuleren. 
Gelukkig konden de Workshop Waterwerk en de Speurdag wel doorgaan. 
 
Workshop Waterwerk op  5 september 2020 
Het was de eerste keer dat de AC de Workshop Waterwerk organiseerde in samenwerking met de 
Nederlandse Newfoundlander Club in Hoofddorp. De Workshop werd gehouden in de 
Toolenburgerplas bij Hoofddorp, een fantastische plek om een dergelijke workshop te houden. 
De dag stond onder de enthousiaste leiding van Margot Mosch, die samen met vier vrijwilligers de 
dag verzorgde.  
Er deden 14 Labradors mee in de leeftijd van 1 tot ruim 11 jaar. 
 
De workshop werd stapje voor stapje opgebouwd: de Labradors moesten eerst een dummy uit het 
water apporteren, hetgeen natuurlijk voor de meesten geen enkel probleem was.  
Daarna werden er verschillende objecten aan de dummy bevestigd zoals een reddingsboei of 
drijvende speeltjes. De moeilijkheidsgraad werd steeds iets opgevoerd, tot onze Labradors aan het 
eind van de dag zelfs een surfplank met iemand erop konden voorttrekken en een drenkeling-pop 
‘redden’. 
De dag werd afgesloten met de uitreiking van een prachtig Certificaat van de NFFC en een 
medaille van de NLV voor alle deelnemende Labradors. 
 

Omdat de reacties van de deelnemers unaniem ongelooflijk positief waren, is de AC is heel blij te 
kunnen melden dat de NFFC wederom bereid is een Workshop voor de NLV te geven op zaterdag 
3 juli 2021.  
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Speurdag in Dedemsvaart op 13-09-2020 
De Speurdag voor beginners is zo langzamerhand een vast onderdeel van het AC-programma. 
Evenals vorig jaar organiseerde de AC een ééndaagse Workshop Praktijkspeuren voor beginners 
in samenwerking met Hondenschool ‘Mijn Maatje’ in Dedemsvaart.  
Na een korte theoretische inleiding van Francy Vos, werden door acht combinaties enkele 
oefeningen gedaan als voorbereiding op het ‘echte’ speurwerk. 
Na de lunch werd in boswachterij Oldemeyer het geleerde in de praktijk gebracht. Begonnen werd 
met korte spoortjes, die steeds werden uitgebouwd. 
Deze leerzame, gezellige en zonovergoten dag werd afgesloten op de Hondenschool. 
  
Labrador Post: 
De voor de AC gereserveerde pagina’s worden onder andere gevuld met aankondigingen en 
verslagen van AC-activiteiten. Daarnaast levert de AC regelmatig een interview of artikel aan.  
Ingrid Veldkamp heeft namens de AC zitting in de redactie van de LP. 
 
 
Website: 
Alle AC-activiteiten en aankondigingen worden op de NLV-website vermeld. Ook de 
inschrijfformulieren voor de verschillende evenementen zijn op de website te vinden. 
Foto’s van de AC-evenementen worden zowel op Facebook als bij ‘Het laatste nieuws’ geplaatst. 
Het AC gedeelte op de NLV-website wordt bijgehouden door Ingrid Veldkamp.  
 
Dank 
De AC is met een dergelijk programma afhankelijk van trainers, trainingsgroepen en enthousiaste 
deelnemers en leden.  
De AC wil dit jaar vooral Margot Mosch en haar vrijwilligers van de Nederlandse Newfoudlander 
Club hartelijk danken voor hun enthousiasme en professionele begeleiding bij de Workshop 
Waterwerk op 5 september 2020. 
Ook Francy Vos heel hartelijk dank voor de succesvolle Speurdag op 13-09-2020.  
En natuurlijk wil ik mijn mede-commissielid Christa van der Teems hartelijk danken voor onze 
buitengewoon prettige samenwerking!  
 
Namens de Activiteiten Commissie, 
Ingrid Veldkamp 
 
 
 
 


