Vom Falorie

Wie zijn wij

Wij zijn John van de Berg en Saskia Stark.
John:
Ik zit vanaf 1983 in de hondensport, en heb vele grote wedstrijden gedraaid, waaronder 3x de Wereld
Kampioenschappen Africhting Duitse Herders. (WUSV) De Nederlandse Kampioenschappen heb ik vele malen gedraaid
met verschillende honden.
Met Orff vom Haus Antverpa draaide ik 2x de interland NL-B, en 1x de selectiewedstrijd voor het WK. (WUSV)
Met Aaron vom Haus Sevens: 1x de selectiewedstrijd voor het WK.
Met Bucha de la Reine des Bergers: 2x de interland NL-B, en 3x het WK.
Aaron is na de selectiewedstrijd met een africhter uit Oekraïne meegegaan, en heeft nog 2 keer het WK gedraaid. De
hond is nog steeds in mijn bezit, maar verblijft in Oekraïne.
Een andere hond die door mij is afgericht: Djanka vom Falorie, heeft met haar nieuwe geleidster 2 keer op de Duitse
Kampioenschappen gestaan. (BSP) Met Billy aus dem Hause Bley draaide ik de Pre-selectie, de ISP van RSV2000 en de
Schaferslaget te Zweden. Nu heb ik een jonge reu genaamd Iron, een nakomeling van Billy's zuster Branka. Iron is
een eigen fokproduct, en draait ondertussen volop in de wedstrijden. Onlangs draaide hij het WK van RSV-Global.

Saskia: Ik ben bij HSV DOS Texel begonnen met Shirroja's Etoile Evita, een scheet van een hond die mij heel veel geleerd
heeft, en mij flink bezighield met het vinden van trainingsmethodes. Later heb ik een pup gekocht: A'Devil von Djipy's
Haus. Met deze hond heb ik meerdere wedstrijden gedraaid, ondanks de vele gezondheidstegenslagen die deze hond te
verduren kreeg. Met Devil draaide ik meermaals de Schaferslaget te Zweden, de LGA en de LG-FCI. Ook is hij 2maals 1e
geworden op de friese Weihnachtstreffen en 2 keer 2e. Devil is ondertussen met pensioen, en is full-time huishond
geworden. Hij helpt mee bij het socialiseren van probleemhonden, en is nog steeds de meest waanzinnige hond die ik me
wensen kan. En ik heb ondertussen een fantastisch leuke jonge hond voor de sport, genaamd Spike. Spike heeft in 2013
zeer goed gedraaid, en met Spike heb ik mij geplaatst voor het NK FCI 2014. Daarnaast heb ik een jonge reu
Kustmarken's Äl Yukon. Hij heeft onlangs zijn eerste examen gedraaid.Ik hou mij naast de africhtingssport ook graag
bezig met het (voor-)opleiden van blindengeleidehonden en hulphonden. De eerste Psychiatrische Hulphond van
Nederland heb ik zelf opgeleidt.Op HSV DOS heb ik na het halen van een instructeursdiploma ook een paar jaar
lesgegeven, en had vele verschillende rassen in mijn groep. Van terriers tot zelfs een Barsoi. Tegenwoordig help ik
mensen uit de omgeving met probleemhonden, en hebben we een hondenpension geopend. Het is leuk om weer met
zoveel verschillende rassen te werken. John en Bucha
Sas en Devil
H
voor 4 honden, plus 3 in de kar. Tevens ons 'hotel' tijdens de langere reizen. Geschiedenis: Het ontstaan van Duitse
Herder Gebruikshondenkennel &ldquo;Vom Falorie&rdquo; en de eigenaar van deze kennel.John: Bij deze stel ik mezelf
voor:
Mijn naam is John van de Berg, ben geboren op 13-07-1958, niet getrouwd, wel één dochter genaamd Jessica.
Zij is geboren op 29-01-1992. Ik heb een relatie met Saskia Stark.In 1981 ben ik in aanraking gekomen met de Duitse
Herder door mijn buurman Ton Dudok.
Ik woonde toen in Den Helder en ben daar ook met de hondensport begonnen.
Mijn eerste hond was &ldquo;Fanny van Zeedijk&rdquo; die ik gekocht had als pup.
Met deze hond is met deze hond allemaal begonnen.
Met haar haalde ik VH-3 en IPO-3.
Fanny:
De wedstrijdsport was toen nog v
In die tijd had ik ook al mijn tweede hond aangeschaft, namelijk "Falk van Zeedijk&rdquo;, een nestbroer van Fanny. Ik
kon deze hond overnemen van de fokker omdat hij stopte met de hondensport.
Deze hond was bepaald geen lieverdje.
Tijdens de training in Den Helder beet hij de poedel van de voorzitter van de hondenclub dood, die op het moment van
apporteren naar buiten kwam (mag natuurlijk niet gebeuren, maar het gebeurde wel).
Iedereen was kwaad op mij, en daardoor ben ik op zoek gegaan naar een andere hondenclub.
Falk:
Dit w
kringgroep &ldquo;Wieringermeer&rdquo;.
Ik heb daar met Falk zijn VH-3 en IPO-3 gehaald
Bij deze kringgroep heb ik ook pakwerk leren doen, wat ik ong. 6 jaar actief heb gedaan.
Na Fanny en Falk ben ik serieus op zoek gegaan naar een Duitse Herder die ook wedstrijden aan zou moeten kunnen,
wat niet mee viel. In 1984 heb ik mijn kennelnaam aangevraagd, wat uiteindelijk &ldquo;Vom Falorie&rdquo; werd.
Het ontstaan komt door de FA van Fanny en Falk (mijn eerste honden), de rest was een feest gebeuren.
Mijn eer
nestje was in 1987 met Jack van Noort x Fanny van Zeedijk (2 reuen / 3 teven).
Mijn tweede nestje was met Rolf van Slot Valckestein x Fanny van Zeedijk.
Rolf van Slot Valckestein was toen van keurmeester Willem van Dijk.
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Uit dit nest kwam helaas maar 1 teef.
Ik mocht toen van Willem en Mar van Dijk (kennel &ldquo;van het Zuidpark&rdquo;) de reu nogmaals gebruiken,
wat resulteerde in 7 reuen / 3 teven [zie nakomelingen] Hier enkele honden uit die tijd:In 1986 had ik Balar Bernd van
het Zuidpark, deze hond had helaas Elleboogdysplasie.
Hij was wel erg mooi in zijn jonge tijd, en ik ging wel eens met hem naar clubmatch.
Hij heeft op een clubmatch een keer direct achter Mats van Bad-Boll gelopen,
die later uitgroeide tot een top kynoloog. Balar Bernd:In dat zelfde jaar had ik Yankie van de Schilbree.
Hier heb ik VH-1 en IPO-1 mee gehaald.
Met haar heb ik één keer een wedstrijd gedraaid (VH I 92-85), maar deze hond was helaas niet wat ik zocht.In 1990
kocht ik Orff vom Haus Antverpa. Orff was 6 maanden toen ik hem kocht.
De vorige eigenaar zag het met hem niet zitten.
De vader van Orff was &ldquo;Quito vom Blitsaerd&rdquo;, en de moeder was &ldquo;Unka vom Karthago&rdquo;.
Zijn roepnaam werd Sandor. VH-1 98-95-97 = 290 / VH-2 93-95-92 = 280 / VH-3 96-93-94 = 283.
Sandor (O
deze hond mag ik wel zeggen dat het lekker ging.
In 1994 1 ste geworden bij kringgroep &ldquo;Oldebroek&rdquo; 96-93-93 = 282,
en zo door de jaren heen nog vele wedstrijden gedraaid zoals in 1996 en 1997 Interland Nederland &ndash; België.
In 1997 meegedaan aan de selectiewedstrijd bij kringgroep &ldquo;Geldermalsen&rdquo; voor de W.U.S.V.
jaar hebben we ook nog de Kringgroepkampioenschappen gedraaid,
en daar had ik samen met mijn teamgenoot de 2 de plaats behaald.
Ook hebben we Nog 2 keer deelgenomen aan het Nederlands Africhtingskampioenschap in Haaksbergen en Nijmegen.
Sander (Orff) is in 2000 overleden aan keelkanker.
Het was in één woord een KANJER van een hond! In 1993 kreeg ik &ldquo;Utah van het Zuidpark&rdquo;.
Deze hond heb ik in 1995 verkocht aan Police dog Center Holland.
Op dat moment was ik druk bezig met Sander (Orff) en dat vond ik wel genoeg op dat moment.In oktober 1995 kocht ik
&ldquo;Iris vom Grauen Stahlhammer&rdquo; op fokkersvoorwaarden van Theo Janssen uit Elst.
Deze hond zou la
mijn trend zetter worden van mijn kennel
Zoals hij nu is even net iets anders dan een andere
En dit had ik van te voren niet verwacht.Met Iris heb ik VH-3 en IPO-3 gehaald.
Het was een moeilijke hond voor de africhting, maar daar hou ik wel van.
We hebben het toch geprobeerd wedstrijden te draaien.
1 x de P.A.K. van Noord-Holland en 1 x de &ldquo;Oldebroeker Bokaal&rdquo;.
Speuren en Appel dat ging wel goed (98 punten op het P.A.K., dat zegt wel genoeg),
maar helaas had ze met manwerk iets te veel in huis.
Dus vond ik het beter om met haar te stoppen, en af en toe een nestje te fokken.
Het resultaat kunt u lezen bij de teven. Iris is de &ldquo;trendsetter&rdquo; van mijn kennel &ldquo;vom
Falorie&rdquo;.Na Iris kwam Bucha, geboren op 04-02-1998. Van deze superteef kunt u alles lezen bij de teven.
dan ook met trots zeggen dat dit één van de beste teven was die in Nederland rond liep.
Ze was super afgericht en heeft / had een geweldig karakter!Tussen 1998 en 2004 heb ik nog enkele honden gehad
maar de tijd die ik met Bucha nodig had,
beletten het mij om er nog een hond naast te hebben.
Zo had ik ook nog &ldquo;Djanka vom Falorie&rdquo; die ik met 2 jaar heb verkocht aan Harm Jonker.
Deze hond is later overgegaan naar zijn dochter en die heeft met Djanka de BSP gehaald in 2006 .
Ook dit is een zeer goede hond voor de sport (zie nakomelingen).In 2003 heb ik een hond over genomen van 18 maand
die bijna niet af te richten is (volgens de &ldquo;kenners&rdquo;).
Dit moest de opvolger van Bucha gaan worden in de sport.
Zijn naam is &ldquo;Aaron vom Haus Sevens&rdquo;, een nakomeling van &ldquo;Joker vom Ruhbachtal&rdquo; x
&ldquo;Xandra vom Haus Sevens&rdquo;.
Dit was zeker geen makkelijke hond .
We hebben de selectie voor de WUSV gehaald maar helaas losten de hond niet met manwerk .
Aaron zit nu in Oekraine bij Anatolii, waar hij de WUSV heeft gedraaid voor Oekraine. Helaas was hij erg ziek dat
weekend. Het speuren ging nog goed ondanks dat hij 2 voorwerpen overliep. De tweede dag moest hij manwerk doen en
dat is zijn lust en zn leven maar hij had niet meer de power om snel bij de vlucht te zijn en werd gediskwalificeerd. Ik heb
toen zelf het besluit genomen om hem terug te trekken en dat is dan ook gedaan met een attest van de dierenarts daar
in Denemarken.Ook in 2007 hebben Anatolii en Aaron meegedaan aan het WK in Bratislava. Helaas een pechweek voor
beiden, de dag voor het WK krijgt Anatolii een aanrijding terwijl hij Aaron in de kar heeft zitten. De kar werdt lelijk geraakt,
en Aaron had duidelijk last van spierpijn. Tijdens het intrainen was het verschrikkelijk, op het WK zelf ging het alweer beter
maar voor degene die niet wisten wat er gebeurd was, zag het er allemaal niet mooi uit. Het was misschien een betere
keus geweest om Aaron terug te trekken, maar reken dr op dat dat een moeilijke beslissing is! Wij zouden Aaron na dit
WK terug nemen naar Nederland, maar wij hebben besloten hem bij Anatolii te laten. Het zijn echte maatjes, en hier zou
er toch niet veel meer met Aaron gedaan worden. Laat hem dus maar lekker in Oekraine blijven!...Bucha is ondertussen
overleden aan ouderdom, en Aaron is veel te jong (7 jaar) overleden aan een maagkanteling. Een uiterst trieste
gebeurtenis voor zijn geleider en zijn vrouw, Aaron is in haar armen op weg naar de dierenarts gestorven. Aaron leeft
voort in zijn nakomelingen die zich zeer goed laten zien. In 2009 kocht ik Billy, een knettergekke, temperamentvolle reu.
Een hond met veel toekomst, en een fantastische uitstraling. Ik heb diverse wedstrijden met hem gedraaid. En of hij nu
hoog of laag scoorde, hij viel altijd op door zijn extreme temperament. Tevens waren wij in het bezit van zijn nest-zuster
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Branka, zij is door Saskia afgericht tot SchH3 en met haar hebben we ons I nest en ons J nest gefokt. Uit het I-nest heb ik
Iron gehouden, Iron vom Falorie. Hij heeft ondertussen IPO-3 en al diverse wedstrijden gedraaid. Ook internationaal: de
Schaferslaget te Zweden en het WK van RSV Global.Saskia: ik ben Saskia Stark. Mijn hele leven zit ik tussen de dieren,
van hamsters tot paarden, alles is wel voorbij gekomen. Vanaf mn 9e jaar begon ik met trainen op een hondenclub. Deze
interesse is alleen maar gegroeid, en enkele jaren later liep ik op een NBG vereniging met mijn eigen Duitse Herder,
genaamd Vita. Vita:Mijn grootste topper is zonder twijfel A'Devil von Djipy's Haus. Een harde hond met een
ijzersterk karakter. Met hem heb ik meerdere wedstrijden gedraaid, waaronder de Schaferslaget te Zweden, de LGA en
de LG-FCI in Duitsland. Daarnaast ging hij in 2009 en in 2011 aan de haal met de eerste plaats van de Friese
Weihnachtstreffen! Een video van 2009 is te vinden op de foto/video-pagina. Devil is ondertussen 9,5 jaar oud, maar
gedraagt zich nog steeds als een puber.Devil:In de sport heb ik met Turbo vom Sennertal, roepnaam Spike, het NK FCI
gedraaid, en heb nu een jonge hond uit Zweden genaamd Kustmarken Äl Yukon, roepnaam Yukon. Hij heeft net zijn
eerste examens gehaald en wordt nu verder getraind voor de wedstrijden binnen de ipo-sport. Tussendoor heb ik met
Jane fan dhé Nijhe ipo-3 gehaald. Jane was voor mij de beste teef die ik ooit gekend heb. Knijterhard, ontzettend stug,
maar heerlijk om mee te werken als ze eenmaal wilde werken voor je. Dat geluk had ik schijnbaar met haar, en we
hebben een fantastische en bijzondere tijd gehad samen. Ook heb ik Branka aus dem Hause Bley afgericht tot ipo-3. Zij
is later terug verkocht aan haar eerste eigenaar, en draait nu nog steeds actief binnen de ipo-sport. Naast de
africhtinssport houdt ik mij graag bezig met het opleiden van hulphonden en blindengeleidehonden. De eerste volledig
opgeleide psychiatrische hulphond van nederland is dan ook door mijzelf opgeleidt. Dat was Basco, een kanjer van een
hond met een gouden karakter.Spike:
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