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NBG HSV Hoogkerk (voor alle ‘werk’ hondenrassen in de VZH, IGP & speurwerk)
Active Dog Care (alles voor gezelschapshonden; cursussen, opvoeding, workshops,
sport, opvang & fitness)

VZH en IGP Sport en Prakt�k

Hondensport Hoogkerk bestaat uit:

    DOELSTELLING
Het bekend maken en informeren over de mogel�kheden van           
Hondensport op Hoogkerk (Groningen)

Uiteraard z�n er algemene uitgangspunten (trainingsmethodes). Enkele voorbeelden
hiervan z�n:

• Een positieve leermethode
• Niet “controleren” maar aanleren
• Consequent gedrag aanleren aan de baas
• Een autoriteit z�n zonder autoritair te doen

Het digitale Magazine Hondensport Hoogkerk versch�nt enkele keren per jaar. 
Leden (cursisten), adverteerders en sponsoren ontvangen automatisch een notificatie via
email. Op www.hondensporthoogkerk.nl kunt u zich aan- of afmelden om het digitale
Magazine Hondensport Hoogkerk te ontvangen.

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te w�zigen. Bestuur en redactie z�n
niet verantwoordel�k voor de inhoud van ingezonden stukken en advertenties.

U kunt stukken mailen naar: info@hondensporthoogkerk.nl

Betalingen kunnen geschieden op bankrekening t.n.v. Hondensport Hoogkerk, Rabobank
IBAN: NL92 RABO 0119301415
BIC: RABONL2U

Onze accommodatie is gevestigd aan de Zuiderweg 64, 9745 AE te Hoogkerk
                                                                        (tegenover nummer 89 het laantje in)

Hondensport Hoogkerk
 Trainingscentrum voor mens & dier

Trainingst�den en -dagen z�n te vinden op onze websites:
www.hondensporthoogkerk.nl     -    www.activedogcare.nl
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Dit is alweer het eerste e-magazine van dit jaar. Er is hard aan gewerkt en ik mag zeggen
dat het super is gelukt! We hoopten op een gevoel van euforie na de afschaffing van de
coronamaatregelen, maar helaas, de wereld staat nog steeds op z�n kop. Het
oorlogsgeweld in de Oekraïne is echt verschrikkel�k en je vraagt je af waarom. Zoveel
geweld, zoveel verwoesting en zoveel mensen die van elkaar gescheiden worden door
oorlog.

Op Facebook kreeg ik de vraag of het eerl�k is om nu een WK te organiseren c.q. door te
laten gaan. Dan is m�n wedervraag: wat is nog eerl�k tegenwoordig? Het is afschuwel�k
wat mens en dier wordt aangedaan. Is stil zitten en afwachten eerl�k? Is actief helpen of
meestr�den eerl�k? Ik hoop dat we weer teruggaan naar het 'normale', dat liefde en
respect voor elkaar weer hoog in het vaandel komen te staan. Laat de str�d zich weer
beperken tot het wedstr�dveld en laat alle teams weer gezamenl�k genieten van onze
honden. Dat sport verbroedert bew�st de foto op de omslag. 

In Hoogkerk sloegen Team ADC Dagopvang en Team Hondensport Hoogkerk de handen
ineen en verlengden ze de overkapping. Zo kunnen we met slecht weer bl�ven trainen en
vinden de honden van de dagopvang beschutting tegen de zon, regen, weer en wind. 

Onze website www.hondensporthoogkerk.nl is verhuisd naar een andere provider. Het
grootste deel van het oude archief staat weer online. Nog niet alles, maar het groeit
gestaag. Het is leuk om de historie van onze vereniging weer te bek�ken; de gezellige
trainingen, de workshops, de examens, de wedstr�den en de vele kampioenschappen. De
foto's tonen de gloriejaren van onze sport; wat een animo, jong en oud kwam samen... 

Anno 2022 wordt onze sport minder beoefend. Het bl�kt vooral moeil�k om jongeren erb�
te betrekken. Helaas z�n er in ons team enkele mensen gestopt. Agnes omdat haar hond
op leeft�d is en Peter wegens privéomstandigheden. We wensen hen niets dan goeds en
hopen ze toch nog eens op onze club te zien.

Dat er b�na geen pakwerkers z�n te kr�gen c.q. z�n op te leiden is al vaker aangestipt. W�
kampen hier als vereniging ook mee. Gelukkig z�n er pakwerkers van andere clubs die ons
helpen, zoals Mark, Joeri, Klaus, Jack en Edris. Waarvoor onze grote dank, want IGP-sport
bestaat toch uit drie onderdelen. Joeri, we feliciteren jou met het behalen van de A-status.
Grote klasse, wederom je wedstr�dlicentie in de pocket. 

In Hoogkerk mochten we eindel�k een examen organiseren. Het werd er eentje met een
zeer internationaal karakter. U leest hier meer over op bladz�de 8. Een artikel over het NK
Hollandse Herders in Honden & Sporthonden zette m� aan het denken. Hoe k�kt een
keurmeester t�dens een wedstr�d naar de oefeningen? Ik richtte me tot onze internationale
keurmeester Berry Kleinhesselink en vroeg of h� een aantal vragen rond de beoordeling
van Afdeling B wilde beantwoorden. Het is een zeer informatief interview geworden en we
danken Berry voor z�n medewerking aan het artikel op bladz�de 14.

Terw�l ik dit schr�f verbl�ft Jack in Amerika. Vergeleken met hier is er letterl�k een wereld
van verschil qua inzichten, training van sporthonden c.q huishonden en de visie op het
welz�n van honden. Meer hierover in het volgende magazine. Na dit redel�k omvangr�ke
voorwoord wens ik u heel veel leesplezier!  

Met vriendel�ke groet,
José Stienstra 
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ExamenExamen
VZH | IGP | SPH (FCI)

José Stienstra

Eindel�k het was weer zover! Op 12 maart 2022 was er een examen op Hoogkerk.
De laatste was op 6 juni 2021. Laten we hopen dat de Coronabeperkingen achter
ons liggen. Ook deze keer was het nog even spannend of dit examen wel door zou
gaan. Volgens de regelgeving moeten er minimaal 4 geleiders deelnemen. 

Twee weken geleden zouden er nog 6 geleiders starten met 7 honden. Helaas kon
Sonja door familieomstandigheden niet komen. We wensen Sonja, haar moeder en
overige naasten veel sterkte met het verlies van een dierbare. Ook Martin kon
helaas niet aanwezig z�n wegens familieomstandigheden. We wensen Martin,
Jeanette en de overige familieleden heel veel sterkte. Eric-Jan z�n schoonvader
overleed voor het examen. We wensen Eric-Jan en Bianca heel veel sterkte toe. 

Voor m�zelf was het de vraag of ik dit examen zou kunnen doen. Drie weken voor
het examen had ik een terugval van m�n burn-out, waardoor alles weer op losse
schroeven stond. De voorbereiding was alles behalve naar wens, maar ik besloot
om het toch te proberen.

Uiteindel�k was het deelnemersveld groot genoeg: 5 geleiders met 6 honden. Er
waren 4 VZH honden, 1 speurhond II en 1 IGP II hond. Eric-Jan Stoffels was er met
z�n in België gefokte Mechelaar. Gwen Grifioen was er met haar in Duitsland
gefokte Duitse Herder. Jeanette Bout stond er met een Tervuerensche Herder uit
eigen fok (van Nederlandse bodem). Jack liep met een in Duitsland gefokte Duitse
Herder van 15 maanden die in mei naar z�n Australische eigenaar gaat. Daarnaast
was Jack er met een in Spanje gefokte Mechelaar van Duitse eigenaren. Marieke
Vaandrager haar in Nederland gefokte Rottweiler liep mee als witte hond. En zelf
was ik er met een in Amerika gefokte Hollandse Herder met een Puerto Ricaanse
stamboom. Kortom, verschillende rassen uit diverse landen die maar weer eens
aantonen dat sport verbroedert.

Plaats

1

2

3

4

5

6

Geleider

J.A. Stienstra-Pelsma

H.J.C. Stoffels

G.C. Griffioen

J. Bout

J. Stienstra

J.. Stienstra

Hond

Fire De Las Flores

Ruby Gambino's

Criminal von der Eisernen Festung

Queen of Fire de la Rouquine

Emma vom Haus Taurus

Crazy del Telón de Acero

Ras

HH

MH

DH

TH

DH

MH

Cert.

FCI IGP II

FCI SPH II

FCI VZH

FCI VZH

FCI VZH

FCI VZH
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Het was een mooie dag. De voorbereiding van Team Hoogkerk was perfect; het gras
was gemaaid, de verstekken stonden weer recht (na de stormschade was dat niet het
geval), de kantine was schoon en de boodschappen waren gedaan. Het weer was
goed, de wind was matig, het was droog en de temperatuur was gemiddeld 9 graden.
Kortom, heerl�k hondensportweer. 

Om 9.40 uur mocht ik het spits afb�ten met speuren. Ik had erg slecht geslapen en ik
maakte me zorgen of m�n hoofd de spanning wel aan zou kunnen. Met weinig tot
geen regelmaat in de training en toch gedreven om te presteren deed ik mee voor m�n
kwalificatie.

Het spoor was uitgewerkt door Klaas, het gras was mooi voor de periode van het jaar.
Ik startte met z�wind en net na de start vloog er een haas achter me weg. Fire merkte
er niks van en speurde mooi door. Ze was rustig, diepe neus en deed stap voor stap
het spoor afzoeken. Eerste voorwerp netjes verwezen, eerste hoek ook en geen
versnellingen. Daarna met de wind in de rug, tweede voorwerp ook prima volgens de
keurmeester. Ze liep iets over de hoek maakte een draai en pakte het spoor weer op.
Shit, ik was tot nu toe weinig kw�t, maar nu wel dus. Daarna derde strek weer netjes
uitgewerkt en voorwerp ook super goed. We kregen 97 punten, een heerl�ke start. 

B� het appel was m�n doel om de hond in drive te houden. De rest was b�zaak. Dus
voor ik het veld op kwam goed in drive gezet en dat werkte super. B� het volgen
reageerde ze ff op het schot, daarna ging ze prima verder. De groep en de technische
oefeningen waren uitmuntend, apporteren vlakke grond kwam de spanning wat en
merkte ik dat aan Fire. Haar en m�n conditie speelden parten. Ik zette haar weer op
scherp met haar drive. Springen over de haag is haar manco. Ze raakte heen en terug
de haag en dat waren dure punten. 

De overige oefeningen waren goed. 
Ik weet waar ik aan moet werken en
waar ik een brug in moet bouwen 
om haar mentale gedeelte sterker te 
maken. Maar de t�d is kort. 

Appel 92 punten en zeer tevreden 
over m�n meissie.
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Manwerk, ook hier een eigenwillige Fire. Door m�n zwakheid neemt ze de laatste t�d
wel eens de overhand. Met revieren brak ze dan uit. Dus sinds vorige week even een
andere techniek toegepast en dit werkte super uit. 

Klaus zette de hond op scherp in het verstek. Dus eruit komen was met een extra
commando. Daarna goede vlucht, volgens de keurmeester kon ze soms iets sneller
los laten, terw�l een ander de overgang juist wel wil zien. Met de afstand kwam ze
niet voldoende omhoog en zat ze onder op de mouw en herstelde ze naar vol. Ach ja,
soms z�n dingen zo. Ze kwam eraf met een goede 94 punten.

In totaal een superexamen, zeker gezien de omstandigheden waarin we zitten.
Bedankt Team Hoogkerk voor de organisatie, bedankt boeren in Midwolde voor het
gebruik van de speurvelden, bedankt Arie Stam voor het keuren, bedankt Jack en
Klaas voor de sporen, bedankt Sietze voor het leiden van de wedstr�d. Bedankt
Marieke voor de witte hond en het secretariaat, bedankt Melinda voor de cadeautjes,
bedankt Monique en Nina voor de kantine. Bedankt Klaus voor het manwerk en de
coaching. En bedankt Klaas, voor de steun en toeverlaat.





Graag willen we onze nieuw adverteerder RADDOG NL verwelkomen.
RADDOG Nederland is importeur van RADDOG hondensportartikelen uit
Tsjechië.

De RADDOG producten worden in Tsjechië met de hand gemaakt door
Radek Kupka en z�n medewerkers.

Wie is Radek Kupka?
Radek Kupka traint al meer dan 20 jaar in IGP (voorheen IPO). Hierdoor
heeft h� vele jaren ervaring in de hondensport. Dit draagt b� aan het
succes van RADDOG.

Visie RADDOG
RADDOG Professional Products voor hondensport z�n ontworpen voor en
getest door pakwerkers van wereldniveau. De nadruk ligt op het leveren
van de hoogste kwaliteit. Met name comfort, functionaliteit en kwaliteit
z�n een pré voor RADDOG.

Beschikbaarheid in Nederland
RADDOG NL heeft 90% van het assortiment op voorraad en kan daardoor
snel leveren. Voor specifiek maatwerk geldt een levert�d van gemiddeld 2
weken.

Nieuwe sponsor
RADDOG NL
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Reglementen | Basiselementen; 
Opgewekt beeld, geen stress, goede harmonie baas-hond, geen druk en vr�
in gedrag met een snel en drangvol binnenkomen in de voorroep- en
apporteer-oefening. Een beeld dat ook in onze huidige maatschapp�
gewaardeerd wordt.

Over Chris Polhout schreef Berry Kleinhesselink 'dat er net te weinig jus was
voor een hogere notering'.

 13 - HH 2022

In m�n ogen z�n basisreglementen en examen- of wedstr�dreglementen hetzelfde. Hoe k�kt
u hier als keurmeester(KM) tegenaan?
Berry: De reglementen z�n inderdaad hetzelfde maar toch maak ik wel onderscheid. Niet in de
kwalificaties, die z�n gel�k. Maar binnen een kwalificatie is wel ruimte om t�dens examens wat
hoger te kunnen beoordelen. T�dens examens zie je combinaties de hele dag, waardoor je het
teamwork beter kunt beoordelen dan op wedstr�den, omdat je hier vaak maar één onderdeel
keurt. T�dens examens hebben keurmeesters ook een opvoedende taak en is er ruimte om een
deelnemer af en toe tips te geven of toe te spreken c.q. gerust te stellen. T�dens wedstr�den
gaat het vaak om een kwalificatie voor een groter evenement en tellen zeker ook de details.

Een 'opgewekt beeld van een hond' wordt vaak genoemd. Wat wilt u als KM dan zien?
Ik zie graag een team op het veld dat voor elkaar wil werken. Dus met de uitstraling van ik wíl
het doen en niet van ik móet het doen. De hond toont een open uitstraling, is attent naar de
geleider en laat zien dat h� een beloning verwacht. Dan is het beeld opgewekt.

Wat verstaat u onder 'een natuurl�k beeld van een hond' t�dens afdeling B?
Best lastig natuurl�k. Alles wat w� het dier aanleren is niet natuurl�k. De kunstjes die w� ze
leren gebreuren in de natuur nooit. Toch denk ik dat het nieuwe programma en de afspraken
die keurmeesters gemaakt hebben best duidel�k z�n. T�dens het volgen en de ontwikkelingen
in de oefeningen moet de hond de geleider aan willen k�ken, oogcontact willen maken. Het
“dom” omhoog in de lucht k�ken of onder een oksel k�ken, hoe knap ook aangeleerd, willen
we niet meer zien. 

Door het oog
V A N  D E  K E U R M E E S T E R

                               Hoe interpreteert en beoordeelt een keurmeester oefeningen                      
                             in afdeling B van het IGP? Hoe bepaalt een keurmeester wat                
                            een opgewekt beeld is en is het mogel�k om te keuren naar de
                         wensen van de huidige maatschapp�?
                      In Hondensport & Sporthonden editie 5 van 2021 las ik een stuk
                van de internationale keurmeester Berry Kleinhesselink over het NIK.
        Enkele passages zetten me aan het denken over onze sport en de rol van    
  de keurmeester hierin.

Hoe langer ik erover nadacht, hoe meer vragen er b� me opkwamen. Vandaar dat ik de stoute
schoenen aantrok en dat ik Berry Kleinhesselink vroeg of h� open stond voor het geven van een
interview voor onze e-magazine. De vragen gaan alleen over het appèl-gedeelte binnen de IGP.



Welke stresssymptomen z�n voor u wel en niet toelaatbaar t�dens examens/wedstr�den?
Hier moeten w� als keurmeester een beetje voor oppassen. Want wat is toelaatbare en niet
toelaatbare stress? Wat kunnen w� waarnemen en dus beoordelen? Tongen, gapen, over-
matig piepen, blaffen en b�terig z�n z�n voor m� onacceptabel en kosten punten. Maar een
hond kan ook lichte stress vertonen omdat h� opgewonden is om iets te gaan doen. Dat uit
zich vaak in licht onrustig in de basispositie b� het blok weggooien b�voorbeeld of licht
piepen t�den de eerste passen van de volgoefening en de ontwikkelingen. Dat is natuurl�k
acceptabel.

Beoordeelt u een hond die t�dens het volgen jumpt naast z�n baas als een vrol�ke
opgewekte hond of als een hond die stress vertoont? De hond volgt met z�n kop op de
juiste positie en het lichaam is recht.
Bedoel je hier wat beter is? Een hond moet met 4 poten op de grond volgen, dus jumpen is
niet gewenst. Maar in deze oefening k�k je naar het hele beeld en op basis daarvan geef je
dan een kwalificatie. Neem het volgen in de IGP 3 klasse. In deze oefening z�n 15 punten te
verdienen. 5 punten voor de positie, 5 voor gedrag/uitstraling en 5 voor concentratie. Een
hond die jumpt zal gekort worden op de 5 punten voor de positie. Als je daar b�voorbeeld
0,5 punt verliest zit je in een ZG, 1,0 punt in een G mits de positie verder goed is. Stel dat de
overige twee elementen goed z�n dan kan de hele oefening nog een uitmuntend (-0.5 van
de 15) of een zeer goed (-1.0 van de 15) worden. 
B� waarneembare stress zoals hiervoor beschreven gaat het direct van de 5 punten voor
gedrag en uitstraling af. Dan kan een oefening zelfs onvoldoende worden ook al is de
positie correct. Dat geeft wel antwoord op de vraag denk ik.

Honden die jumpen z�n qua lichaamsbouw vaak kort en compact en ze beschikken
vaak over veel werkdrift. Bent u van mening dat jumpen als natuurl�k gedrag kan
worden beschouwd? Of merkt u het aan als aangeleerd gedrag?
Ik weet niet of werkdrift tot jumpen leidt of dat jumpen als werkdrift uitgelegd kan worden.
In m�n beleving is het 100% aangeleerd gedrag.

Hahaha ja stress kennen w� als persoon zeker. Pas nog zelf het 
VZH-examen gedaan en dan merk je het zeker. Toch denk ik dat dit 
andere stress is dan dat een hond laat zien. Een hond heeft geen examen-
 of wedstr�dspanning. Ik bedoel hier meer de stress van onder iets uit willen
komen, of het niet kunnen omgaan met het plotselinge vreemde andere gedrag van de
geleider. Gedrag als overmatig piepen, blaffen, tongen en “b�terig” t�dens het volgen.
Een stabiele zekere hond zal hier wat minder last van hebben. En die willen we toch
graag zien en fokken?

U noemde in het artikel 'geen stress' een basisregel. In m�n 
beleving heeft elke hond/persoon stress en hoort stress erb�. 
Wat verstaat u onder (geen) stress? 

Het “dom” omhoog in de lucht k�ken of onder een
oksel k�ken, hoe knap ook aangeleerd, willen we
niet meer zien. 

Jumpen t�dens het volgen is in m�n beleving 100% 
aangeleerd gedrag.

Een ander situatie: hoe beoordeelt u een hond die t�dens het volgen 
  een gestrekte pas, dus uitslaande poten, heeft?

Ook hier het natuurl�ke gedrag beoordelen. Zie hiervoor. Dit is circus 
   en zeker niet wensel�k. Hier z�n gelukkig keurmeesterafspraken 
   over gemaakt. 



Hoe moet de staartdracht z�n t�dens het volgen? Denkt u hierb� ook na over wat
rasspecifiek is? Welke betekenis heeft staartdracht voor u?
Ik bek�k de staartdracht in combinatie met andere factoren. Hoe staan de oren? Toont
de hond een open mind? Tongt de hond? Gaapt de hond? Een hond met een lage
staartdracht kan best een open opgewekte hond z�n die z�n oefeningen vr� uitvoert.
Dus voor alle rassen geldt hetzelfde. Een hond met een hoge kwispelende staartdracht
kan daarentegen heel veel stress vertonen. Gelukkig zien we steeds minder honden met
de staart onder de buik. Vaak gaat dit dan gepaard met platte oren, geen open mind etc. 

Hoe moet de stand van de oren z�n t�dens het volgen?
Het ideale beeld is natuurl�k gespitst, dan is de hond in opperste concentratie. Maar
t�dens het halthouden kan dit veranderen doordat de hond in de verwachting komt.
Maar geloof m� daar een betekenis aangeven gaat voor ons keurmeesters te ver.
Gewoon gespitste oren t�dens het volgen!

Hoe moet de stand van de oren z�n t�dens de technische oefeningen?
In de ontwikkeling zien we graag honden die open en opgewekt z�n. Die zullen vaak
volgen met gespitste oren. In en na de oefening zien we dat de oorstand iets naar voren
gericht is maar dit z�n geen elementen die beoordeeld worden. De keurmeesters z�n
geen gedragstherapeuten. Dus hoe de stand van de oren moet z�n staat niet
beschreven. Wél hoe en met welke intentie de hond de oefeningen WIL uitvoeren.

Wat is natuurl�k volgen vanuit het oogpunt van een KM?
Met 4 poten op de grond en met de intentie de geleider aan te willen k�ken. Zie hiervoor.

Wat verstaat u onder geen druk?
Druk zien we vaak t�dens/in de technische oefeningen. Klein worden in de ontwikkeling,
oren plat na de oefening, traag de oefeningen uitvoeren, niet drangvol binnenkomen etc. 

Wat verstaat u onder een 'vr�e hond'?
Een vr�e hond zal het gedrag hierboven niet of minder vertonen. Een vr�e hond mag ook
kleine foutjes maken. Een voorbeeld b� het voorroepen b� de af-oefening. Hier z�n 5
punten (van de 10) te verdienen voor het binnenkomen, voorzit en de eindpositie waarb�
70% geldt voor het binnenkomen. 30% (1,5 punt) voor de voorzit en de eindpositie. Een
hond die de geleider (licht) aanstoot kan alleen gekort worden op de 1,5. Ervan uitgaande
dat de voorzit en de eindpositie goed getoond worden zal hier max 0,25 tot 0,50 voor
gekort worden en kan de hele oefening nog een hoge ZG of lage U worden. Een hond die
gedrukt voorkomt wordt gekort op de 3,5 punt! Prima verandering vanaf 1-1-2019!!

100% aangeleerd gedrag. Dat komt omdat de koppositie niet goed is (luchtk�kers). De
koppositie, zeker b� een duitse herder, moet licht scheef z�n. De geleider aan willen
k�ken, oogcontact willen maken. Ook dit niet wensel�ke gedrag wordt beoordeeld op
de 5 punten die gelden voor de positie.

Hoe beoordeelt u een extreem lage achterhand t�dens het volgen, zoals vaak
te zien is b� Duitse Herders?

Ook het huppen (als een kip) zoals een Mechelaar vaak doet is niet gewenst.
Een hond moet in normale pas naast de geleider lopen en op 4 poten. Maar
pas op hè, we beoordelen op de 5 punten die voor de positie te verdienen z�n. 
Het z�n geen hoofdzaken!

Hoe de stand van de oren moet z�n staat niet beschreven. Wél hoe
en met welke intentie de honde de oefeningen WIL uitvoeren.
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                       Ik vind snel wat minder belangr�k. Ik k�k meer naar de intentie van het 
                       binnenkomen en het gedrag. Natuurl�k moet de hond vlot voorkomen, 
                      maar h� moet in de “beloningsmodus” zitten. Met de intentie “Wat levert 
                     het m� op als ik vlot kom”. Het hele gedrag neem je hier mee. Vaak gaan        
                   snelheid en gedrag samen. Een hond die binnenkomt in de modus “welke 
                 negatieve prikkel ontloop ik als ik vlot binnenkom” zal een ander gedrag 
              vertonen maar kan heel snel z�n. Dit zien we helaas nog veel te veel en heeft 
          in m�n beleving met ongewenste trainings-methoden te maken. Dus hier k�k ik   
     heel erg naar het gedrag en modus. Dus een ras met een van nature lagere
grondsnelheid kan hier goed scoren!

Een vraag over 'onze huidige maatschapp�'. Z�n dit buitenstaanders? Zo ja wat weten z� nu
over IGP en de geestel�ke gesteldheid/symptomen of houding die een hond vertoont? Is het
überhaupt mogel�k dat w� hier met onze sport aan conformeren?
Onze maatschapp� is onze gemeenschappel�ke samenleving waarin w� als IGP sportbeoefe-
naars een hele kleine schakel z�n. Een maatschapp� die sterk veranderd is de laatste jaren en
de laatste 2 jaren zelfs in een stroomversnelling. Het welz�n van dieren is sterk verbeterd en b�
wet vastgelegd, trainingsattributen z�n verboden, regels voor huisvesting en transport z�n of
worden per 1-1-2023 veranderd. Redenen genoeg dus om ons aan te passen. M�n persoonl�ke
mening is dat de IGP-sport b� velen niet geëvolueerd is en dat deze groep niet in staat is om
zich andere trainingssystemen eigen te maken. Er is een totaal gebrek aan creativiteit. Natuurl�k
z�n er veel mensen buiten onze IGP-populatie die niets weten over gedrag/houding/etcetera van
onze honden. Maar is dat belangr�k? 

Hoe is de startpositie/beginpositie van de hond? De geleider? En dan bedoel ik lichaams-
houding en de positie van armen en handen?
Neutrale houding, losjes, ontspannen, handen langs het lichaam, hond met de schouder op
kniehoogte geleider. Attent! De hond volgt dus naast de arm van de geleider. maar maak hier
geen hoofdzaak van. Ik stel m� alt�d de vraag: Heeft de hond hier voordeel b�? We zien ook
vaak kleine mensen met grote honden. Waar moet je de arm, hand dan houden? De hamvraag
bl�ft alt�d voor m�: Is er sprake van inwerking, heeft de hond er dus voordeel b�?

Wat is uw mening over het binnenk�ken van een hond?

Die is makkel�k. 😊 Dat is inwerking. De geleider moet in neutrale positie de hond in de eind-
positie bevelen. Vaak zien we trouwens dat binnenk�ken averechts werkt en de hond juist
trager in positie komt.

In uw stuk in H&S schr�ft u over Chris
Polhout dat de jus ervan af is? Wat
bedoelt u daarmee?
Deze combinatie toonde prima technische
oefeningen maar b� het binnenkomen in
alle oefeningen ontbrak het aan een stukje
power en intensiteit. Dus een stukje vlees
zonder jus (zeg ik als vegetariër).

Snel en drangvol binnenkomen hangt m�ns inziens ook af van het ras.   
 Hoe denkt u hier als keurmeester over? 

M�n persoonl�ke mening is dat de IGP-sport b� velen niet geëvolueerd is
en dat deze groep niet in staat is om zich andere trainingssystemen eigen
te maken.
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Goeie vraag. Hier moet duidel�k onderscheid gemaakt worden tussen stoppen en het uitvoeren
van de oefening. Weer het voorbeeld van de af met voorroepen oefening IGP3. Hier z�n 5
punten te verdienen voor de basispositie, ontwikkeling (30%) en uitvoeren oefening (70%). 
De hond moet stoppen op het af commando en dat wordt beoordeeld b� deel 1 (30%) De
uitvoering doet de hond na de stop. Gaat de oefening in een directe beweging t�dens de stop
dan zou de oefening snel genoeg kunnen z�n. 

Technische oefeningen? Wanneer is snel nog snel? 

Technische oefening; de uitvoering van de sta. Met of zonder jump?
100% zonder! Hond moet ten alle t�den op 4 poten bl�ven volgen/staan.

B� keuren volgens de reglementen wordt een oefening in drieën opgedeeld; het begin, het
technische gedeelte en het eind. In m�n optiek houden niet alle keurmeesters zich hieraan.
Wat vindt u van deze regel?
Ik vind de regel prima. T�dens het interview is dit al een enkele keer benoemd. Het klopt dat
niet iedereen zich hieraan houdt. Deels heeft dit te maken met het nieuwe reglement dat per
1-1-2019 is ingegaan. W� (africhters, keurmeesters, toeschouwers) hebben door 2 verloren
jaren (covid) weinig ervaring kunnen opdoen met dit aangepaste reglement. Anderz�ds
hebben ook veel keurmeesters niet van het woord evolutie gehoord en bl�ven z� op hun eigen
vertrouwde manier keuren.

Ook hier weer in combinatie met de stop. B� achteruit zou je kunnen denken dat de oefening
sneller uitgevoerd zou moeten worden? Beiden z�n in m�n optiek prima.

Technische oefening; de uitvoering van de af. Achteruit afgaan of gewoon recht naar
beneden?

B� een voorwaartse zit zou ik denken dat de stop zoals hierboven beschreven niet direct
uitgevoerd wordt. Ik zou opteren voor een achterwaartse zit, maar dit staat niet beschreven.

Technische oefening; de uitvoering van de zit. Ziet u liever een voorwaartse zit of een
achterwaartse zit?

Tot slot nog wat technische vragen

B� deze wil ik Berry Kleinhesselink van harte bedanken voor het openhartig beantwoorden
van alle vragen. Ik hoop dat het u als lezer ook heeft getriggerd om dieper over onze sport na
te denken. 

Met vriendel�ke groet,
José Stienstra





Op 26 februari was er geen training. Het was de dag
waarop Team ADC Dagopvang en Team Hondensport
Hoogkerk de handen ineen sloegen en de overkapping
verlengden. 

Voor 8 uur zat iedereen in de kantine voor het werkoverleg.
Het weer was prachtig. Geen storm, zoals de week ervoor
en een zonnetje aan een strakblauwe hemel.

Iedereen stak de handen uit de mouwen. Er werd heel hard
gewerkt, veel gelachen en natuurl�k werd ook de innerl�ke
mens verzorgd. Er was taart en tussen de middag stond er
een heerl�k lunch klaar.

26 februari 2022
KLUSDAG OP HOOGKERK







Met deze klusdag werd een stukje droom werkel�kheid.
Bedankt lieve Klaas Stienstra, voor het uitdenken, het
voorwerk en de voorbereiding. Zonder jouw inzet was het
niet gelukt.
Bedankt Team Active Dog Care & Team Hondensport
Hoogkerk voor jullie inzet en harde werk. Bedankt Henrik
voor het heerl�ke gebak. Nog van harte! Bedankt Johan
Pelsma voor de taart. Bedankt Willie Smid voor de lekkere
middagmaalt�d. Bedankt de Boer Staalbouw en bedankt
Solidus.
Extra beschutting voor de honden, de dagopvang-
medewerkers, de instructeurs en natuurl�k voor de
hondensporters!

Teamwork
M A K E S  T H E  D R E A M  W O R K



Er komt een pup in huis, de pup wordt een volwassen hond en na jarenlang maatjes
z�n geweest, volgt het overl�den. Een normale gang van zaken, waar iedereen die
een hond heeft, ooit mee te maken kr�gt: afscheid. Het klinkt zo makkel�k en we
weten dat het erb� hoort. Maar tussen weten en voelen zit een wereld vol emoties.

15 jaar geleden was ik op zoek naar een Hollandse Herder pup. De hond moest uit
een bloedl�n komen waar een beetje pit in zit, want de pup zou opgroeien tot een
waakhond dus daar heb je een bepaald karakter voor nodig. Een vriend adviseerde
me contact op te nemen met ‘Kennel v. Le Dobry’, daar was een nest geboren en één
reu was nog niet besproken…en vanaf daar veranderde m�n leven. ‘Oh, ik denk wel
dat je met die hond moet gaan sporten’, zei die vriend er nog snel achteraan.
‘Sporten? Ja, natuurl�k, logisch toch. Elke dag lekker actief z�n, is toch normaal?’.
Wist ik veel wat me te wachten stond en wist ik veel hoeveel t�d en geld het zou
gaan kosten, maar ook hoeveel passie ik voor deze sport zou gaan ontwikkelen.

Je gaat k�ken b� het nest, je ziet de ouders, je raakt enthousiast en na een paar
weken huppelt er een klein pupje in huis: ‘Holland Gandor v. Le Dobry’.
Het bleek de perfecte match. Ondanks dat ik hem natuurl�k in de puppyt�d wel
achter het behang kon plakken. Niets was veilig, Gandor bleek een meesteruitbreker
te z�n en een meester in nog heel veel andere dingen. Gandor groeide op tot een  
              beer van een hond, met een karakter dat zo ongelofel�k veelz�dig is, dat het 
                      niet te omschr�ven valt.

                                 M�n eerste sportmaatje, maar ook m�n persoonl�ke beschermer. 
                                      Gandor was een hond met een enorm empathisch vermogen 
                                         en tegel�kert�d een �zersterke eigen mening die h� heel 
                                           duidel�k kenbaar maakte. Een charmeur voor eerl�ke 
                                             mensen, maar een duivel voor iedereen met een dubbele 
                                               agenda. Ik kon blindelings op hem vertrouwen als ik   
                                                iemand niet kende; want accepteerde Gandor de 
                                                 persoon, dan was het veilig genoeg. Jarenlang heeft h� 
                                                op de zaak aangegeven wie ik wel of niet door het hek 
                                                binnen kon laten.

                                              In 14 jaar en 8 maanden heeft h� in dit leven een schare 
                                            aan fans gecreëerd, waar mening mens jaloers op is.

niet zomaar een hond
Holland Gandor v. Le Dobry



Moest h� b�ten op een beginnende pakwerker, dan was h� een engel en werkte h� prima mee.
Maar zo zette ik hem ook in op een pakwerkerscursus waarb� een jongen mee deed van krap
18 jaar met een groter ego dan h� lang was. H� zou ‘dat hondje van m�’ wel even draaien en
omdat h� een flink aantal vrouwel�ke fans had meegenomen, wilde h� even de blits maken.
H� had Gandor gezien b� een andere pakwerker, dus dit zou hem prima afgaan. Jammer joh…
Gandor liet hem het hele veld zien en vooral de modder. De dames bleken ineens minder
gecharmeerd te z�n en het ego verdween binnen no-time. En Gandor: die had z�n slingers al
opgehangen!

Op hoge leeft�d is h� actief geweest, want op 10-jarige leeft�d heeft h� nog een pakwerkers-
examen gedraaid. Pas sinds een klein jaar kon h� nauwel�ks meer mee naar de club. In de t�d
dat ik erg veel last had van m�n ogen en slecht kon zien, ondersteunde h� me en
functioneerde Gandor als blindengeleidehond. De laatste maanden van z�n leven had h� hulp
nodig b� het opstaan en begeleidde ik hem met lopen. Dus nu waren de rollen omgedraaid,
maar hoe mooi was het dat ik nu iets voor hem terug kon doen.

Ik heb wel 1.000 geweldige anekdotes, maar voor degene die niet weten wat voor een kanjer
Gandor was, even een mooi verhaal over een heel b�zondere hond: Jarenlang heb ik een
visuele aandoening gehad, waardoor ik ineens geen of zeer slecht zicht had. Dat kon variëren
van enkele seconden, tot een paar uur. Best vervelend als je aan het autor�den bent, of -
b�voorbeeld – meedoet aan een wedstr�d. Gandor had zichzelf, zonder enige vooropleiding,
opgeworpen als blindengeleidehond. Als ik m�n hand op z�n schouder legde, begeleide h� me
overal door-of omheen. Geweldig!

Wat hebben we van en met elkaar genoten!
Wat hebben we enorm veel meegemaakt
samen, zoveel samen ontdekt, geleerd en
ervaren. Als sporthond was Gandor echt m�n
maatje, als huishond was h� een levensgrote
knuffel en als waakhond m�n ultieme alarm-
bel. Samen ontdekten we de IPO-sport en
toen Gandor met pensioen ging, verloor ik
m�n ‘comfortzone’. We hebben heel wat
wedstr�den gelopen, waaronder 6x NK HH en
2 x WK HH. We waren misschien qua niveau
geen topcombinatie, maar we waren wel een
topteam.

Regiokampioenschap 2012
We hadden prima gespeurd en deden nog mee voor
een podiumplaats. Net voor afdeling B verloor ik het
zicht, precies op het moment dat we het veld
opgingen. De grote vlekken waren de mensen in het
publiek, het groene vlak het veld en die figuur in het
midden zal vast de keurmeester z�n en anders
wellicht de wedstr�dleider, dat hoor ik dan wel. Maar
shit, wat doe ik? Opgeven of doorgaan en hopen dat
het beter wordt? Gandor voelde het, drukte z�n neus
tegen me aan en ik besloot het erop te wagen. En h�
deed het! Omdat ik geen details kon zien, duwde
Gandor tegen me aan als er een kuil of oneffenheid
voor ons lag of nam meer ruimte als ik juist naar links
moest gaan. En zo voorkwam h� dat ik plat op m�n
bek ging. 



Ik telde de passen en gaf de commando’s, Gandor
volgde het op en begeleidde m� door het programma.
H� begeleidde me naar de apporteerblokken en naar de
haag of schutting. En ik gooide het blok op goed geluk
de juiste richting op. Ok, er was natuurl�k geen enkele
sprake van een correct voorgebrachte combinatie,
maar wat h� deed was onbeschr�fel�k. De KM heeft
niets gemerkt en dat we toch nog 80 punten kregen,
zegt meer iets over Gandor, dan over m� als africhtster.
Iemand riep ’wat een arrogant mens, met die zonnebril
op’. Men moest eens weten…

Een uur later kwam m�n visueel vermogen weer terug
en waren we aan de beurt voor het manwerk. Gandor
voelde dat ik weer wat meer kon zien en dacht ‘prima,
dan kunnen we nu los’. Of eerl�k gezegd ‘vast’. De
pakwerker werd uit het verstek getrokken en na de
vlucht loste h� keurig, om daarna weer vol in te kleunen
en zo feestte h� het programma door. Op film staan 28
volle b�thandelingen en ik vond dat h� absoluut de pr�s
voor Best B�tende Hond had verdiend. Maar de
keurmeester dacht er toch echt iets anders over…. De
race was voorb�.

Er werd aan m� gevraagd of ik niet vresel�k boos was
na het vertonen van dit gedrag, terw�l we zo hard
getraind hadden. Boos? Na wat h� voor me deed
t�dens het appèl? Absoluut niet! Dit is Gandor; h� is er
voor je als je hem echt nodig hebt en h� viert z�n feestje
als h� daar zin in heeft. Karaktervol, megaintelligent en
superzorgzaam.

Gandor heeft 13 prachtige nakomelingen gekregen en
heeft de opvoeding van halfbroer Jango, neef Rasco en
nicht Yayca op zich genomen. Een gouden hond, m�n
vriend en zo ongelofel�k veel meer.

Op 19 januari 2022 heb ik afscheid moeten nemen van
de meest b�zondere hond die ooit in m�n leven is
geweest. In b�na 15 jaar t�d heeft h� minstens 10
levens verspilt, maar ineens was daar het noodlot.
José en Klaas Stienstra, bedankt dat jullie m� in 2007
Gandor als pup hebben toevertrouwd. Voor m� was h�
goud waard, een betere match was gewoonweg niet
mogel�k geweest!

Gandor, bedankt voor een leven lang intensieve
vriendschap. Wat ga ik je onmensel�k veel missen! 
‘Till we meet again’

Melinda Fekken-de Kle�n
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Reminders van Zardo de herdershond
Klaas Stienstra

Dat we een geweldig e-magazine hebben staat niet ter discussie.
Voldoende kop� is vaak wel een heikel punt. Ik geef het weleens
aan: met elkaar en voor elkaar. Ik zal zelf wat b� elkaar schr�ven
en hoop dat het geplaatst gaat worden. 

Ik heb een jonge, veelbelovende reu: Holland Zardo. Een hond met
kwaliteiten, die er natuurl�k nog wel uitgehaald moeten worden.
Het l�kt vaak gemakkel�k, maar er komt heel wat b� k�ken. M�n
laatste jonge hond is alweer een kleine 10 jaar geleden. Passie,
gevoel en doorzettingsvermogen z�n geen toverwoorden, maar
geven wel een houvast om je goal te bereiken. En niet te vergeten:
ervaring is je beste leermeester. Wat ik heel vaak verkondig is:
maak PLEZIER en geef je maatje z�n jeugd, want dat heeft h�
nodig. Het spelletje revieren, ergens om heen lopen, kan ook veel
plezier bezorgen. Als je ze dit goed aanleert is dit een basis voor
een prima conditie en een oefening waar je veel spelvreugde mee
kan creëren.

Zardo wordt volgende week 6 maanden. Voor m� een meetpunt,
maar daar later meer over. Vandaag heeft Zardo voor het eerst
twee kleine verstekken gerevierd. Nog niet zo snel, dat komt nog
wel, maar ik ben wel trots. 

Ik denk dat h� 63 tot 65 cm gaat worden met een gewicht van 33-35 kg. Het hangt er
vanaf hoe schraal of hoe vet je hem wil hebben en met welk gewicht h� optimaal gaat
presteren. 

We z�n druk bezig met het leerproces aanleren en beheersen. Zover als dit lukt zonder
druk te zetten en dan alles met plezier en een lekkertje, want eten wil Zardo wel. Z�n
buit- en weerdrift z�n prima aanwezig, ik zou hem zelf graag wat actiever en gretiger
willen zien. H� toont een beetje flegmatisch, echter b� wat prikkels laat h� zich prima
zien. Misschien wat gegevens, een meetpunt voor later. H� is duidel�k aan het leren en
leert goed. Het luidje geven/blaffen is duidel�k aanwezig wanneer het niet moet, op
commando is het heel wisselvallig. 

Hetzelfde met een buitje vasthouden en hard inb�ten: het is voor m� onvoldoende, te
veel een rem op z�n bek, maar dat zou ook wel m�n persoonl�ke aanwezigheid kunnen
z�n. Terw�l h� de commando's "hier" met een uitstekende focus op m�n ogen en de
voetpositie, de zit, de af en de sta aardig begr�pt. Uiteraard nog met wat hulp van
hand en beloning. Het speuren gaat ook wel goed, alhoewel we nu net twee weken
niet gespeurd hebben. Een slechte zaak voor onszelf, want op deze leeft�d mag je toch
zeker wel 3-4 keer in de week gaan speuren. Uiteraard z�n daar wel weer excuses
voor te noemen, maar daar koop je zo weinig voor. We hebben het allemaal weleens
gehoord: winnaars hebben een plan en verliezers een excuus. We gaan voor de winst
die er in zit en uitgehaald gaat worden. Daar hebben we uiteraard het meetpunt van 9
maanden wel voor nodig, want die dient wel te passen in dit verhaal. 

Holland Zardo v. Le Dobry
Leeft�d: 26 weken | gewicht: 25 kilo | schofthoogte 58 cm
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Vandaag hebben we voor het eerst gejut zonder te b�ten,
want dat heeft voor m� de voorkeur. We weten allemaal dat
er vele wegen naar Rome leiden, zo kies ik de m�ne. Iets wat
me vaak doet denken aan het liedje "Laat me, laat me m�n
eigen gang maar gaan". Wat het jutten betreft en dan vooral
de w�ze waarop dit hoort te z�n: ik heb al zo vaak gezegd,
het is een spel tussen de pakwerker en de te jutten hond, je
maatje dus. Dit moet zorgvuldig gebeuren. De pakwerker is
de sparringpartner van je hond, die hem kan maken en
breken. Zonder al te veel in details te treden: de pakwerker,
ook wel helper genoemd, moet aan nogal wat eisen voldoen.

Voorwerpen verw�zen gaat naar behoren: Zardo kr�gt al wat meer focus naar het
voorwerp. Apporteren gaat ook de goede kant op, echter hier hetzelfde als eerder
omschreven: h� heeft een rem op z�n bekje, h� mag daar ook wat actiever z�n en mag
wat harder kn�pen/b�ten in wat ik hem aanbied. Laat dit wel even voor later. Alhoewel
later vaak te laat is voor de talenten en beloftes onder ons, want talent hebben we
allemaal. We weten helaas vaak te laat wat voor talent we hebben. 

Roger Federer zei ooit in een interview: "ik moet ook hard werken, al ben ik een belofte
en talentvol. Als ik niet hard werk en train en maar op de bank ga liggen televisiek�ken
had ik nooit bereikt wat ik nu bereikt heb." Met andere woorden: ook talenten moeten
inzet tonen en hard werken. Misschien moet een minder talentvol iemand er wel meer
voor doen, maar uiteindel�k hebben we allemaal talent, soms weten we niet waarin.

Een hele belangr�ke is in 1 zucht: h� moet van honden houden, honden kunnen lezen en
weten dat je hond alt�d aan het eind van het spelletje triomfantel�k als grote winnaar
het veld afgaat. Wat voor alle honden en geleiders inclusief helper en instructeur
belangr�k is, is dat de juiste stemming aanwezig is en je goed voorbereid te werk gaat.
Het zogenaamde weten van de hoed en de rand. Ook hier zal ik niet te veel in details
treden. Zardo heeft zich prima laten zien en ik was tevreden over m�n manneke en ook
over  de helper. 

Ook over het speurwerk met drie voorwerpen op het spoor was ik vandaag zeer
content. Drie maden doosjes met daarin wat lekkertjes had ik op het spoor gelegd. We
hadden al een aantal keren met 1 voorwerp geoefend en vaak alleen met voorwerpen
getraind. Vandaag was de dag dat ik even wilde testen hoe ver h� was en of h�
begreep wat de bedoeling was. Achteraf klinkt het zo gemakkel�k, de losgekoppelde
oefeningen aan elkaar plakken en h� of z� moet het maar doen. Voor de niet kenner: ik
loop door een weiland heen, laat wat lekkertjes onderweg vallen, verlies zogenaamd
drie voorwerpen en je hond mag het opzoeken en vindt onderweg t�dens het zoeken
ook nogal wat lekkertjes. Hoe f�n kan een spelletje z�n? Dat is dus vandaag aardig
gelukt, met weinig hulp heeft Zardo dat klusje geklaard en daar kunnen we verder mee. 

Zo zie je maar weer: oefening baart kunst en herhalen is de kracht. En nu op naar die
belangr�ke 9 maanden, misschien dat er dan wel een vervolg komt. Want weet je het
nog? De vier cruciale momenten: de 6e en 9e week en de 6e en 9e maand z�n aardig
belangr�k voor een hondenleven, tenminste als ik de bezitter ben of wordt! B� paarden,
zo heb ik m� laten informeren door Jenny die de redactie doet, is het de 3e dag, de 3e
week en het 3e jaar. 

Een oproep aan de lezers: als je nog een stukje hebt of wilt schr�ven, is dit zeer welkom!
De redactie zal je dankbaar z�n en w� hebben weer wat leesplezier.
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Het was vroeg, de bel ging om 6.15 uur en Jenny stond voor de deur. De honden waren
er allemaal uit geweest, de voorbereiding was zaterdagavond gebeurd. Alleen nog een
bakje koffie mee voor onderweg, de honden in de auto en we konden vertrekken.

Jemgum is een klein plaatsje vlakb� Leer dus niet erg ver Duitsland in. Ik had de
mogel�kheid gekregen om er twee keer in te trainen op de pakwerker en ik was er nog
een keer overdag geweest om te springen en vooruit te sturen. De vereniging SV-OG
Jemgum gaf alle medewerking om op korte term�n nog in te schr�ven en vooraf nog in
te trainen. Grote klasse!

Ik had gehoord dat er werd gespeurd op akker en ik gaf aan dat m�n voorkeur uit ging
naar gras. In overleg met de keurmeester werd gehoor gegeven aan m�n wens. Hoe de
omstandigheden van het gras zou z�n was onbekend, hoe de spoorlegger de sporen
uitliep wist ik ook niet, net zo min als hoe de voorwerpen werden neergelegd in de pas.
Tussen de passen? Nee, deze spoorlegger bleek de voorwerpen precies voor de tenen
te leggen. Dus weer een puntje om te oefenen en een les voor de toekomst: nooit er
vanuit gaan dat alles gaat zoals je gewend bent. 

Ik hoorde dat het grasland onder windmolens werd uitgelopen, ook iets wat Fire niet
kent. Dus reed ik de donderdag voor het examen naar een aantal windmolens en liet ik
Fire eronder uit om te k�ken wat haar reactie was. Ze gaf er gelukkig niks om. M�n
voorkeur ging uit naar windstil, maar in Jemgum waaide het gigantisch!

De week voor het examen ging het speuren op zich goed, maar de hoeken waren zeer
slecht. Fire heeft soms wat moeite b� harde wind, dan komt er een draaitje. Dus er
spookte echt van alles door m�n hoofd, wat voor m� tegenwoordig niet makkel�k is.
Om 7.45 uur waren we op de vereniging. De sfeer was goed en relaxed. 

Spoorlegger Dennis bleek een grote man. Ik sprak hem vooraf nog even en vroeg hoe
h� de sporen liep. Ik vertelde wat ik gewend ben en h� was zo sportief om z�n best
voor me te doen. Om 8.15 uur vertrokken we richting de speurvelden zo'n 20 kilometer
verderop. Op akker werd één IGP 1, drie IGP 3 en 1 IGP 3 uitgewerkt. Iedereen slaagde,
maar de honden hadden het zwaar met de uitvoering van het spoor en de harde wind.

Examen IGP 3
SV-OG Jemgum, Duitsland

20 maart 2022

Daarna gingen we naar m�n veld. Ik was gespannen en ja
hoor, we parkeerden pal onder een windmolen en direct
ernaast lag m�n spoor. Eerst de chipcontrole en dan los. 
Fire was relaxed en speurde super. Voorwerpen netjes
verwezen, twee bochten ietsje overlopen en met een klein
boogje weer op het spoor, daar iets versnellen en iets hoger,
dat was het commentaar van de keurmeester en dit
resulteerde in 96 punten, waar ik zeer gelukkig mee was.





Het waaide enorm en ik mocht als eerst lopen. Fire was wat afgeleid,
niet volledig geconcentreerd. Het was moeil�k, omdat ik niet echt
gevisualiseerd had hoe ik het wilde. Klaus had gezegd dat de keur-
meester het niet prettig zou vinden als ik de hond af en toe zou laten
blaffen om haar stemming en drive goed te houden. De oefeningen op
zich z�n goed, maar aan de afloop moet ik beter werken om ook daar
haar focus en concentratie te behouden.

De sta-oefening was perfect maar na de sta kwam ze me achterna en
was ze b�na gel�kt�dig b� m� toen ik me omdraaide. Helaas, dat was
een onvoldoende. Springen is een manco en bl�ft een punt. Maar wat ik
gewonnen heb is dat ze na het springen mentaal niet volledig was
leeggelopen en dat ze positief bleef. Vooruit was supersnel, ze moet
beter reageren op commando. Er was een extra commando nodig om af
te gaan. We hielden 81 over en dat was voor vandaag prima.

Appèl

We weten dat Fire een eigen willetje
kan hebben. Waar we aan werken
moeten is het opkomen naar de
startpositie, b� uit het verstek roepen
kan ze nog beter aan de voet en
rugtransport deed ze precies hoe we
het de laatste t�d geoefend hebben.
Dus helaas met haar eigen draai om
me heen maar ze loopt niet meer
scheef. Dus ja. 

Haar b�twerk was droog en vast. Ze
loste goed, misschien een iets
optimalere bewaking, omdat ze
draaide met haar ogen volgens de
keurmeester en het naar boven lopen
van de afstand moet ook beter.
Desondanks het grote werk was goed.
Dus de basis is gelegd. Vandaag
resulteerde het in een 93 punten.

Manwerk
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Zo, José, IGP3 zit in the pocket!
Het heeft even geduurd, doordat examens gecanceld werden en je zelf nog
niet genoeg hersteld bent. Maar deze pakken ze je niet meer af! Binnen 8
dagen IGP2 én IGP3 in het africhtingsboekje.

Sommige datums of uitspraken vergeet je nooit, 28 september is daar één
van. Zo z�n er nog vele die in m�n geheugen opgeslagen zitten, zo ook 26
september de dag van de bevr�ding.

Uitspraken z�n er ook genoeg, zoals 'tegel�k praten gaat niet, tegel�k zingen
is prima en wil veel beter'. Zo had deze keurmeester ook een leuke anekdote.
H� vertelde na het examen vol overtuiging en grapte: "als je teveel punten
van m� hebt gekregen, praat er niet over. Als je te weinig punten hebt
gekregen, vertel het dan aan iedereen over de hele wereld".

Uitspraken & anekdotes

Fire was moe. Ze had mentaal veel voor
de kiezen gehad. Maar met een 
instabiele factor naast haar deed ze het
toch. Ik ben trots op m�n meissie. 
Op naar het WK in Zweden.

SV-OG Jemgum voor de gastvr�heid en
de mogel�kheid om deel te nemen.
Andre Killian voor het keuren.
Dennis voor het uitleggen van het spoor.
Wasi voor het pakwerk.

Bedankt

Jack en Klaus voor de steun t�dens het intrainen.
Andreas en Klaus voor de support t�dens het examen.
Jenny voor het filmen 

Klaas m�n allesie, voor alles om m� weer op de been te kr�gen om dit te kunnen doen.
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De razende reporter
Chase chasing stories

door Marieke Vaandrager
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De afgelopen maanden l�ken voorb� gevlogen. Misschien kwam 
het door al die stormen achter elkaar, jeetje wat een woei! Ik vond
het geweldig, die harde wind. Vrouwtje vond het wat minder, 
want er vielen allemaal takken uit de bomen t�dens het wandelen.
Ze was bang dat ik die op m�n kop zou kr�gen, maar ik was alleen
maar met blaadjes bezig die voorb� vlogen.

Uiteraard heb ik weer genoeg mee gemaakt en daar zal ik jullie wat
over vertellen. Op 13 februari z�n vrouwtje, Ziva en ik naar
Rottweiler Werkgroep Flevoland (RWF) in Almere geweest. Daar
was een pakwerkersexamen. Vrouwtje wou er graag naar toe,
want ze had heel veel mensen die ook rottweilers hebben al een
hele t�d niet meer gezien en gesproken. Ook vindt ze het leuk om te
zien hoe de pakwerkers het doen, want een aantal daarvan draaien
op de wedstr�den die de rottweilerclub organiseert. Dus die moeten wel hun best
doen. Ziva en ik hebben niet getraind, want het was best wel druk. Maar vrouwtje
zegt dat we daar een andere keer gaan trainen. Misschien zie ik m�n vader dan
ook, want die traint in Almere.

In Hoogkerk konden we niet echt op het veld trainen, het was net een
modderbad. Gelukkig konden we onder de overkapping ook lekker trainen. Maar
met pakwerk wordt dat lastig. Toen Klaus uit Duitsland weer kwam om pakwerk
te doen z�n we naar Zoe'z in Vries gegaan. Daar ligt kunstgras, dus hebben we
geen last van modder 😉 

Klaas en vrouwtje hadden overlegd met Klaus dat ik hoger in drift moet komen en
wat bozer en feller moet worden in het pakwerk, dus ging Klaus m� plagen. En
toen werd ik pas écht fel. Vrouwtje zei dat ze m� nog nooit zo had gezien en ik
deed het heel goed. Ik beet ook heel hard in de mouw en die mocht ik meenemen
naar de auto. We hebben hetzelfde met Jack geoefend en ook dat ging heel goed.
Ik vind het steeds leuker.

B� ons thuis was er wat aan de hand. Er was een
lekkage in de badkamer, dus er kwam steeds een
meneer langs om de badkamer te repareren. De
eerste twee keer dat h� kwam was ik er nog niet
helemaal zeker van dat het goed volk was, dus
wou ik steeds even polshoogte gaan nemen.

Maar op de derde dag herkende ik hem en
maakte ik me niet zo druk, al vond ik het wel
razend interessant wat er allemaal gebeurde. De
vierde dag wou ik met die meneer spelen, maar
die meneer helaas niet met m�. Vrouwtje zei dat
die meneer m� een beetje te groot vindt... Ik heb
hem notabene m�n mooiste speeltje aangeboden
maar nog wou h� niet spelen, snap je dat nou?!

Bezoek



Op 12 maart was er een examen op de club. Ik mocht meedoen als witte
hond. Als je examen doet voor VZH of IGP loop je in tweetallen: de ene
combinatie legt de hond af en de andere combinatie loopt het programma.
Daarna ruil je om. Alleen Jose en Fire deden examen voor IGP, dus dan loop je
samen met een witte hond. Vrouwtje wou dit graag doen omdat het een
mooie gelegenheid is om te oefenen en te k�ken waar je staat. Vrouwtje is
b�voorbeeld best wel zenuwachting als ze een examen met ons moet doen,
maar ze kan die spanning niet nabootsen in een training. 

Toen w� witte hond waren was ze wel zenuwachtig en dan kon ze meteen
zien hoe ik daarop reageer. Ik merkte wel dat ze zenuwachtig was, maar ik
vond het vooral gek dat er allemaal publiek was, want al die mensen staan er
normaal nooit. Vrouwtje vond het ook f�n om te zien waar aandachtspunten
liggen in de training. B� het springen over de haag strekte ik niet zo ver uit als
normaal, dus we gaan weer met een breedtesprong werken. Dat hebben we
een paar keer niet gedaan en dan merk je t�dens zo'n proefexamen dat het b�
m� nog niet vast gezet is in m�n koppie. Ook sprong ik van boven naar
beneden t�dens het apporteren over de klimschutting, terw�l het de bedoeling
is dat ik naar beneden loop. Dat is beter voor m�n gewrichten zegt vrouwtje.
Dus moeten we weer bogen op de klimschutting zetten waar ik onderdoor
moet lopen, zodat ik onthoud dat ik naar beneden moet lopen. Maar vrouwtje
was megatrots op m�, want ik deed het allemaal heel goed. Zo goed dat we
willen proberen om in juni examen te doen voor IGP1. Dus, we moeten aan de
bak met z�n tweetjes! Maar dat vind ik helemaal prima, want ik ben het liefst
de hele dag bezig en met vrouwtje aan het trainen of spelen. 

Witte hond op het examen
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Vrouwtje zei dat ze heel trots is op haar clubgenootjes. Jack deed
examen met 2 honden die niet van hem z�n en met 1 van die
honden traint h� nog maar 8 weken. En ze z�n allebei geslaagd! 

Gwen deed examen met Jax en het zag er geweldig uit. Jeannette
en haar Fire hebben alt�d KNPV getraind en Fire doet nog maar
kort IGP, wat behoorl�k anders is. Maar ze z�n met dikke punten
geslaagd. En Jose en Fire hebben zich totaal niet zo goed voor
kunnen bereiden als anders, maar hebben het echt supergoed
gedaan. En Erik-Jan is met Ruby geslaagd voor SPH2. Superknap,
want het was alles behalve een makkel�k veld. Dus ze is terecht
trots op iedereen.

Nou, ik ga er weer van tussen. 
Ik spreek jullie weer in de volgende editie van ons E-magazine.

Ajuus!





Piet Hein Bokaal CACIT  RWF in Almere
Regiokampioenschap Regio 1, HSV de Ommelanden, Groningen
WDSF World Championship & World Cup 2022 in Zweden
ABC, IGP wedstr�d, De Coenstadt in Zwaag
Nederlands Kampioenschap Werkhonden, VDH Kpg Sch�ndel
Abrahambokaal in Oosterhout
Oldebroeker Bokaal, 't Loo in Oldebroek
NBG Individueel & Verenigingskampioenschap DHV Herderewich in Harderw�k
IFR WK FH & IGP 2022 in Aniche (Frankr�k)
NK Speurhonden

AGENDA HONDENSPORT

16-17 april
16 april
5-8 mei
14-15 mei
2 juli
30 juli
1 oktober
15-16 oktober
17-22 oktober
3-4 december



rOndje50

Voor € 50,- staat uw foto, logo of naam hierb�.
Wilt u Hondensport Hoogkerk ook steunen, neem dan gerust contact met ons op.

My Little Pony

Alie & Jan Pastoor

Johan Pelsma



Kennel v. Fort Blankenburgh

Henn Martens
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You don't inspire 
your teammates
by showing them

how amazing you are.
 

You inspire them
by showing them

how amazing they are.

Robyn Benincasa
World Champion Adventure Racer


