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VZH en IGP Sport en Praktijk
 
Hondensport Hoogkerk bestaat uit:
 

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

 

    DOELSTELLING
Het bekend maken en informeren over de mogelijkheden van           
Hondensport op Hoogkerk (Groningen)

 
 
Uiteraard zijn er algemene uitgangspunten (trainingsmethodes). Enkele voorbeelden
hiervan zijn:
 
• Een positieve leermethode
• Niet “controleren”, maar aanleren
• Consequent gedrag aanleren aan de baas
• Een autoriteit zijn zonder autoritair te zijn
 
Het digitale Magazine Hondensport Hoogkerk verschijnt 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 wijzigen. Bestuur en redactie zijn
niet verantwoordelijk 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

Trainingstijden en -dagen zijn te vinden op onze websites:
www.hondensporthoogkerk.nl     -    www.activedogcare.nl
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hebben we besloten om over te gaan op een digitale versie. De druk- en
portokosten hadden een beperkende invloed op de oplage, het formaat,
het aantal pagina's en de binnenzijde van het blad (die was zwart-wit).
 
Natuurlijk gaat met het tastbare clubblad een stukje nostalgie verloren,
maar vanaf nu is het hele clubblad in A4 én in kleur! Bovendien is het
blad in deze vorm makkelijker en naar meer mensen te versturen. Jenny
van Kammen van Visual Turn heeft zich ingezet om het geheel van een
pakkende layout te voorzien. Ze heeft haar ziel en zaligheid erin gelegd.
Zonder haar hadden ik dit niet kunnen realiseren; dus mijn dank gaat
naar haar uit.
 
Verder gaat mijn dank uit naar alle adverteerders en naar de mensen die
deelnemen aan Rondje 50. Hondensport Hoogkerk kan niet zonder uw
steun. Natuurlijk wil ik ook de enthousiaste schrijvers en fotografen van
harte bedanken. Zij zorgen dat u kunt ervaren wat er bij Hondensport
Hoogkerk leeft. Hoe we als club met onze trouwe viervoeters presteren
en bovenal plezier hebben.
 
Jack Stienstra met zijn hond Holland Messi v. Le Dobry wil ik extra in het
zonnetje zetten. Het lukte hen om in de Verenigde Staten de wereldtitel
WDSF WC IGP 2019 in de wacht te slepen! Hoogkerk heeft er weer een
wereldkampioen bij! Verslagen over dit kampioenschap vindt u verderop
in dit magazine.
 
Een ander heuglijk moment is het feit dat de Hollandse Herder vanaf nu
als officiële werkhond wordt erkend bij de FCI. Na een strijd van vele
jaren worden onze inspanningen eindelijk beloond!
 
Verder waren er wedstrijden waar 1 of meer leden aan deelnamen.  Ook
was er een trainingsweekend, een seminar, een feestje en natuurlijk ging
ook het trainen gewoon door. Want het is niet fair om van onze hond te
verwachten dat hij perfect is als we dat zelf niet zijn.
 
Voordat ik jullie veel leesplezier wens, wil ik een citaat met jullie delen:
 

Don't call it a dream, call it a plan
 
Zo is het leven; werken aan je plan met als doel om het waar te maken.
 
José Stienstra
Team Hondensport Hoogkerk

H et eerste exemplaar van het digitale Magazine Hondensport
Hoogkerk is af! Het lijkt niet op het clubblad dat u al tientallen
jaren van ons gewend bent.  Maar na lang wikken en wegen
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WOORD VOORAF





In 2013 kwam Ziva bij ons en besloten we lekker te
gaan trainen met haar bij HSV Hoogkerk. We
hadden wel de wens om te gaan trainen richting
de IGP, maar eerst moest maar eens blijken of
zowel hond als geleider daar geschikt voor zijn.
Het trainen ging goed en uiteindelijk mochten wij
aansluiten bij de IGP-groep.
 
Na een tijd trainen en het behalen van het VZH-examen
hebben we ons IGP-examen gedaan tijdens de Holland Cup.
En we slaagden zowaar! Een droom die uitkwam, een doel
behaald! Aangezien het goed ging, volgden later zelfs IGP 2
en IGP 3, wie had dat kunnen denken?
 
 
 
Als je dan je IGP 3 hebt gehaald, ga je op zoek naar nieuwe
doelen. Wat wil je nog bereiken met je hond binnen de
hondensport? Natuurlijk blijft samen plezier hebben ons
hoofddoel, maar je gaat toch verder denken. Er werd op een
gegeven moment gekscherend gezegd: waarom ga je niet
naar het WK africhting voor de rottweilers? In eerste instantie
denk je dat dit veel te ver weg is en te hoog gegrepen, maar
het bleef in mijn hoofd rondspoken.
 
Na wat inlezen over hoe je je dan zou moeten kwalificeren
voor het WK, kom je erachter dat er wedstrijden in Nederland
zijn waarmee je je kunt kwalificeren.
 

PIET HEIN BOKAAL

NIEUWE DOELEN

PIET HEIN BOKAAL
Zo stonden wij op 7 april op de Piet Hein Bokaal bij
Rottweiler Werkgroep Flevoland in Almere. De
wedstrijd bestaat al 20 jaar, maar kon de afgelopen
paar jaar niet doorgaan, erg zonde. 
 
Het was dan ook super dat deze wedstrijd dit jaar weer
terug was. Helemaal omdat op één van de laatste Piet
Hein Bokalen onze interesse in de IGP-sport was gewekt.
We zagen daar het appèl en manwerk van de rottweilers
voor de eerste keer en vonden dit prachtig. En nu
stonden Ziva en ik daar zelf! 
 
Ongeveer 2 weken voor de wedstrijd voelde ik al kriebels
in mijn buik en was ik er veel mee bezig. Natuurlijk moet
er ingetraind worden op het wedstrijdveld en probeer je
in de laatste trainingen voor de wedstrijd de laatste
puntjes op de i te zetten. Ik ben met examens altijd erg
zenuwachtig, maar ik ben er achter gekomen dat dit met
een wedstrijd nog 10 keer erger kan. Je hebt nog totaal
geen wedstrijdervaring en het is enorm spannend.
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We begonnen de dag met speuren. Dit is voor Ziva haar
beste onderdeel en we kwamen dan ook met een mooie
90 punten van het speurveld af. Ik merkte dat de
zenuwen vertrokken nadat ik Ziva het commando had
gegeven om te zoeken en ze keurig vertrok en intensief
het spoor volgde en de voorwerpen keurig verwees.
 
Terug op de club in Almere kwam het onderdeel appèl
steeds dichterbij. De zenuwen gierden door mijn lijf. Ik
had trek en wou eigenlijk wat eten, maar na 2 happen
had ik geen trek meer en werd zelfs misselijk. Waar
was ik aan begonnen? 
 
Na wat ademhalingsoefeningen ging het wat beter en
bedacht ik me waarvoor ik gekomen was: we gaan dit
gewoon doen! Met de hulp en support van mijn
clubgenootjes gingen we van start. Helaas had Ziva ook
last van mijn spanning en ging het allemaal niet zoals
we normaal kunnen. Tot overmaat van ramp werd Ziva
nog geprikt door een insect, waardoor ik een oefening
kwijt was. Uiteindelijk kregen we nog 74 punten van de
Amerikaanse keurmeester. Maar we hebben het wel
gedaan, dat was al een hele overwinning.

Als laatste stond het onderdeel pakwerk op het programma.
De laatste paar weken voor de wedstrijd hebben we hier veel
aan moeten sleutelen, dus ik hoopte natuurlijk dat dit zijn
vruchten af zou werpen. 
 
Opnieuw waren daar de zenuwen die de kop op staken. José
is met me mee gelopen naar het begin van het veld waar we
op moesten komen. Het is erg fijn als iemand met je mee
loopt. Helemaal wanneer diegene veel rust en duidelijkheid
brengt. We gingen van start. Ook hier ging het niet helemaal
zoals we van Ziva gewend zijn, maar ze is rond gekomen met
79 punten.
 
Dit alles leverde ons een totaal van 243 punten
op, we waren rondgekomen en hadden ons doel
bereikt!
 
Het voordeel van deze wedstrijden is dat je ervaring op doet.
Het gaat anders dan op je eigen vertrouwde trainingsveld en
je moet leren dealen met onverwachte situaties die je in je
training nog niet hebt meegemaakt. Ervaring is de beste
leermeester! Tevens krijg je aandachtspunten mee, waar je
weer mee aan de slag kunt in de training.
 
Ondertussen hebben Ziva en ik ons ingeschreven voor het NK
Africhting voor Rottweilers. Het NK is op 14 juli bij de ENRW
(Eerste Nederlandse Rottweiler Werkgroep) in Rotterdam. We
zijn uiteraard weer druk aan het trainen en hopen eruit te
halen wat er in zit op deze wedstrijd. 
 
Na het NK wordt bekend welke geleiders en honden namens
Nederland mee gaan doen aan het WK Africhting voor
Rottweilers, welke dit jaar in Denemarken plaats zal vinden.
Of we nou mee mogen of niet, ik ben supertrots op wat Ziva
en ik tot nu toe hebben mogen bereiken en kijk nu al uit naar
wat we allemaal nog mogen gaan meemaken samen.
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Ervaring is de beste leermeester!
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Marieke Vaandrager met  Hailey-Ziva vom Erpenstein





Sinds 3 jaar train ik bij Hondensport Hoogkerk. Na de Puppytraining,
Gedrag & Gehoorzaamheid en het behalen van VZH (VerkeersZekere
Hond) ben ik gestart met de IGP-trainingen.
Mijn honden en ik vinden het geweldig om samen te trainen/werken, we
zouden niet meer zonder kunnen!
Ik heb inmiddels ervaren dat honden erg veel kunnen leren, al gaat het
aanleren van de ene oefening makkelijker dan de andere. Het trainen met
je hond houdt nooit op en vindt, ook ongemerkt, gedurende de dag op
vele momenten plaats.

Trainen met je hond is een leuke bezigheid. En soms
is het ook noodzaak, denk aan het leren ‘niet op te
springen’, ‘niet trekken aan de lijn’ en meer situaties.
Je kunt trainen via een hondenschool, of zelf thuis. In
alle gevallen zijn regelmatige trainingssessies nodig.
Het is erg leuk als je ziet dat trainen resultaat
oplevert: je hond snapt wat je van hem vraagt, en
doet het ook, met plezier!
 
Wanneer je met een hond samenleeft en je het
gedrag van je hond wilt kunnen beïnvloeden door
middel van trainen, dan zul je eerst moeten begrijpen
hoe honden leren. 
 
Honden hebben een groot associatief leervermogen.
Dit wil zeggen dat ze bepaalde acties en prikkels
kunnen koppelen aan bepaalde gevolgen en
betekenissen. Honden blijven hun hele leven lang
doorleren. Alles wat honden ervaren, kan dus invloed
hebben op hun toekomstige gedrag.
 
Hoe meer gewenst gedrag jij beloont, hoe
vaker de hond gewenst gedrag zal vertonen.
 
Een goede band opbouwen met je hond is van groot
belang, om van hem een sociale, aangepaste hond te
maken. Als je band gebaseerd is op vriendschap en
vertrouwen, zal hij zijn best doen om door je beloond
te worden en zal hij eerder doen wat je van hem
vraagt.
 
Een goede band met je hond opbouwen is een
kwestie van tijd. Door een consequente, vriendelijke
benadering zal hij gemakkelijk dingen leren, omdat hij
weet dat je eerlijk bent en hem goed behandelt.

Met onder andere deze aandachtspunten krijg je
resultaat met je trainingsinspanningen:
 
1. Houd het kort: een goede trainingssessie duurt      
niet langer dan 5 minuten.
2. Loon naar werk: zorg voor een passende
beloning.
3. Plan je training en bereid je voor: weet wat je
gaat doen en waaraan je wilt werken.
4. Kleine stapjes zorgen voor snelheid: je wilt dat
je hond succes heeft, veel kleine succesjes geven
hem zelfvertrouwen en plezier in de oefening.
5. Focus: richt je volledig op je hond.
6. Vraag het 1 keer: geef je hond de kans om na
te denken wat je bedoelt en hoe hij het moet
doen.
7. Trainen met je hond? Maak plezier! Dus geen
saai schoolwerk, zorg voor fun!

TRAINEN OP HOOGKERK
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Door met je hond te spelen versterk je automatisch
de band tussen jezelf en de hond.
 
Een hond houdt van samenwerken. Samenwerken
doe je bijvoorbeeld door samen bezig te zijn met
hondensport, maar je kunt bijvoorbeeld ook samen
andere buitenactiviteiten gaan ondernemen. Ga je
samen een spelletje doen dan kun je ook hiermee de
band met je hond versterken. Doe bijvoorbeeld eens
een zoekspelletje, hiermee doe je een beroep op de
zintuigen.
 
Bewegen is altijd goed voor zowel de hond als voor
het baasje. Je kunt de band met je hond versterken
door samen te gaan hardlopen, te gaan wandelen
of een stukje te gaan fietsen. Dus ga lekker met je
hond op pad. Ook dan ben je aan het trainen.
 
Als er sprake is van wederzijds vertrouwen en
respect dan krijg je vanzelf een hechte band. Dit is
essentieel voor de training met je hond. Je kunt een
hondenleven lang blijven trainen!
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VZH & IGP-examen 
 Locatie: HSV Hoogkerk

Keurmeester: dhr. A .Stam
Spoorleger voor IGP: dhr. J .Stienstra
Spoorleger  voor SPH 1 & 2: dhr. J .ter.Horst

13 april 2019
 

Op zaterdag 13 april mochten Tiësto en ik VZH-
examen doen bij HSV Hoogkerk.  Best spannend
om na zoveel jaar weer eens een examen te lopen.
 
Bij aankomst eerst een bakkie natuurlijk. Daarna naar de
speurvelden om de verrichtingen van de IGP en SPH
honden te bekijken. Het was koud, maar het was wel
droog.  Daarna terug naar Hoogkerk voor een snelle lunch.
 
Onder toeziend oog van Arie Stam mochten wij van start.
Als eerste lopen. Dat ging heel prima. Alleen het voorroepen
na de af ging niet helemaal goed. Tiësto zat wel recht, maar
niet in het midden van de geleider. Vervolgens maakte ik er
zelf een rommeltje van bij het aan de voet zetten.  Daarna
afliggen langs de kant. 
 
Vervolgens liep Celine met Lund als witte hond het
programma. Op teken van Arie de hond weer ophalen. Ik
draai mij om …. en verrek hij ligt wel erg dichtbij? Wat bleek
Tiësto was gaan kruipen. Heel subtiel, eerst uitrekken en
daarna heel sneaky zijn achterpoten bijtrekken.  Gevalletje
van doet ie anders nooit, maar het kostte wel punten. 
Uiteindelijk met 55 punten het veld af. Dik tevreden!
 
Hierna mochten de IGP honden het appél lopen. Het weer
was er niet beter op geworden. Vooral Klaas en Agnes
kregen de volle laag regen en hagel over zich heen. Maar
liepen er niet minder om! Voor Klaas en Nigel was het een
soort generale repetitie voor de WK later in Amerika.
 
Tussendoor moesten we nog het stadsgedeelte doen. Zoals
verwacht was dat geen enkel probleem voor Tiësto. Met
vlag en wimpel, dus nu definitief geslaagd voor VZH!
 
Het laatste onderdeel was het manwerk. Ook hier moesten
de weergoden zich zo nodig laten gelden. Dan uiteindelijk
de uitreiking van de diploma’s. Nog een drankje en een
hapje en dan moe maar voldaan na een lange dag weer op
naar huis. 
 
Trots op Holland Tiësto v. Le Dobry op zijn eerste diploma!
Op naar IGP. Hoogkerk bedankt voor de keren dat ik mocht
komen intrainen en voor de geslaagde dag! Clubgenoten
van HSV Batavia bedankt ook voor alle hulp en begeleiding.
Alleen lukt het nooit in deze sport!!
 
 

VZH
H. Groen met Holland Tiësto v. Le Dobry   55 pnt    geslaagd

 
SPH 1
J.H. Joling met Amy                                        92 pnt    geslaagd
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Helga Groen met Holland Tiësto v. Le Dobry

SPH 2
D. Bakker met Alec         90 pnt     geslaagd 
M. Hagens met Nicky     90 pnt     geslaagd
 



VZH & IGP-examen 
 

IGP
K. Stienstra met Holland Nigel v. Le Dobry          IGP 3                     92           92          98            282        geslaagd
 
A. Plazier met Bart de Vrolijke Hollander             IGP 3                     5            85            95           185         gezakt
 
F. Androg met Xavi van Valesca's Home             IGP 3                     60           87           80           227         gezakt
 
S. Plazier met Dana                                                 IGP 3                     Afgemeld;  hond  geblesseerd
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Helga Groen met Holland Tiësto v. Le DobryFrits Androg met Xavi Van Valesca's Home

Holland Nigel v. Le Dobry Klaas Stienstra met Holland Nigel v. Le Dobry



VZH & IGP-examen 
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foto's: C
orrie v/d Zw

eep Fotografie

Klaas Stienstra met Holland Nigel v. Le Dobry

Holland Nigel v. Le Dobry

Agnes Plazier met Bart  de Vrolijke Hollander

Bart de Vrolijke Hollander Bart de Vrolijke Hollander

Holland Nigel v. Le Dobry
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Werkzaamheden club
 
 

APRIL-MEI





 12 oktober 1492 Columbus ontdekte Amerika. 12
oktober is de dag waarop José geboren is en met 
wie ik eind april voor enkele weken naar Amerika
vertrok. Johan en Jack gingen ook mee. Het was een
hele onderneming om er te komen. Als ik dat alleen had
moeten doen, was ik nooit gegaan.
 
We gingen met de beste intenties die je je maar kan voorstellen;
een reis, een wedstrijd en aansluitend een kleine vakantie. Ik ben
achteraf blij dat we de trip met elkaar hebben gemaakt en had
het meeste voor geen goud willen missen...
 
Er ging een hele voorbereiding aan vooraf, waarbij José de
touwtjes prima in handen had. Ze regelde niet alleen het
praktische deel, maar hielp ook met de optimale voorbereiding
van Messi en Naick. We verschenen dan ook in een prima
conditie aan de start.
 
 En geloof me vooraf had ik het al vaker gezegd; de grootste
tegenstander van Naick kon de warmte worden. Dat was precies
waardoor we in het prachtige Chelsea stadion van Michigan
verrast zouden worden. De ondergrond met de mooie kleuren en
strepen was van rubber. Naïef, maar ik had vooraf niet bedacht
dat dit zo warm kon worden. Gelukkig gaven de voorspellingen
aan dat het tijdens de wedstrijd 17 C zou worden...
 
 

De dagen van de wedstrijd
 
Op zaterdag begonnen we met speuren. Naick speurde super, al
had hij niet de meeste punten 95/100. Die gingen naar zijn grote
broer Messi 96/100. Maar de keurmeester vond Naick de beste
speurder, iets wat ik graag nog een keer wilde horen waar mijn
zoon Jack bij was. Dat deed de keurmeester dus en een beetje
hilariteit was op zijn plaats.
 
Op zondag moesten we als eerste starten. Om 8 uur stonden
Naick en ik klaar om het veld op te gaan. Door omstandigheden
bleek de veldaankleding niet aanwezig en kon Naick terug in de
auto. Dat we pas een uur later het veld op konden was een
tegenvaller voor ons. Niet alleen om een dubbele warming-up,
maar het zorgde ook voor concentratieverlies. Gingen we dan
eindelijk van start, maakte ik zelf de meest mogelijke kleine
foutjes wat zeker te maken had met te veel alleen trainen. We
haalden 88/100 punten.
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WDSF Wereld Kampioenschappen IGP Amerika

Klaas Stienstra met Holland Nigel v. Le Dobry

Inmiddels werd het aardig warm in het stadion. Dit was voor
ons geen excuus om niet goed te presenteren, we lagen met
een paar punten op kop. Wat er fout ging, kan ik niet met
100% overtuiging verklaren. We kwamen niet verder dan 2
bijthandelingen, vlucht super, de overval super. Prima harde en
volle droge beten. Helaas Naick wilde na 3 commando’s los
niet lossen en dus volgde er een diskwalificatie. Helaas daar
kwam ik niet voor, maar het moest zo zijn, want toeval bestaat
in mijn ogen niet.
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Toeval bestaat niet
 
De oorzaak niet geheel onbekend en zoals wel vaker door mij
gememoreerd; je moet alles indien mogelijk nabootsen en
waarschijnlijk wringt daar de schoen. Iets wat we nu in onze
methodieken meenemen en nabootsen.
 
Want je wilt tenslotte, wat je ook gaat doen, goed beslagen ten
ijs komen. Al met al een hele belevenis. Die we voor geen goud
hadden willen missen en een prima harmonieus familie-uitje. De
grote broer van Naik, Messi, werd met Jack wereldkampioen en
terecht. Dit vergoedt veel.
 
PS de temperaturen liepen die middag op naar 22 graden, iets
wat normaal prima te doen is. Alleen de temperaturen in de
Chelsea Arena waren veel te hoog, 48 graden.
 
 
Klaas Stienstra en Holland Nigel alias Naick v. Le Dobry
Foto's: Andrea Manthey

Klaas Stienstra, Johan Pelsma, José Stienstra, Jack Stienstra





Na het grote succes van het WC WDSF 2018; waar bijna 150
Hollandse Herders tezamen kwamen, leek het qua deelname wel
2014. Er waren maar 7 Europeanen op het evenement aanwezig;
2 deelnemers plus 5 toeschouwers. De overige deelnemers
waren Amerikanen; mensen die trots zijn op hun vlag en op het
feit dat ze mogen uitkomen voor hun land.
 
Een evenement organiseren moet je kunnen én willen. Je moet er
je hart en ziel in leggen, en daarnaast kost het veel geld, tijd en
energie. Wat het oplevert? Heel veel PR voor je ras, voldoening
als het goed is en gezeur over wat niet vlekkeloos verloopt.
 
Wat mooi is aan Amerikanen is het warme welkom, de
waardering voor je hond die moet presteren ongeacht of het
goed of slecht gaat. Daar kunnen wij nog veel van leren. We
willen vaak de goede prestaties laten zien aan de buitenwereld,
maar het verdriet om een slechte prestatie, het bij jezelf zoeken,
ermee dealen en desondanks trots zijn om er te mogen staan
daar zijn we minder goed in. 
 
De regelgeving en politiek speelt daar een grote rol. Deze
strubbelingen moesten worden overwonnen. Pakwerkers en
keurmeesters werden ingevlogen 
 

Chelsea stadion
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5 jaar lang vond het WK WDSF in Europa plaats. Het begon in 2014 met een hele kleine groep
deelnemers, maar het evenement groeide snel. Elk jaar vlogen er Amerikanen over om deel te

nemen. De Hollandse Herder fokkerij in Amerika groeide mee. Dit woog mee bij het besluit van 
de WDSF om het WK IGP in de Verenigde Staten te laten plaats vinden. Daar kwam bij dat bij 

veel landen / clubs / WDSF-leden geen interesse was om het evenement te organiseren.

Er werd gestreden in een enorm football stadion. Helaas zat het
niet vol. Maar stel je voor dat dit met 10 jaar wel mogelijk is.
Donderdag en vrijdagochtend was de intraining met vooraf een
dierenartscontrole. Daarna werden de pakwerkers geselecteerd;
stevige, gespierde, zeer gedreven jongens die er voor hun zelf
stonden. De honden moesten het maar doen.
 
De ceremonie was bijzonder doordat Sami Hanna het
Amerikaanse volkslied uit volle borst zong voor de aanwezigen.
De Nederlandse delegatie wilde hun zangkunsten niet voor de
microfoon vertonen; het Nederlandse volkslied klonk digitaal.

Jack Stienstra met Holland Messi v. Le Dobry

Speuren 
Zaterdag werd iedereen om 7 uur bij het verzamelpunt verwacht. Dit
was voor ons een uur rijden. Vervolgens werden we opgepikt. De lijnen
werden gemeten en het typische was dat de lijnen van het Nederlandse
team te kort waren. Alles is echt groter in de VS, zelfs de meter.
Een reservelijn was de oplossing. Hierna chipcontrole en loten.
 
In tegenstelling tot waar we op geoefend hadden; velden met luzerne,
was dit een erg nat veld met veel gras en luzerne. De Canadese
keurmeester Darwin Anderson zag alles. Hij had een bepaalde mening
over wat hij wilde zien en hoe. Helaas zakte één IGP3-combinatie. De
overige deelnemers haalden mooie punten.
 
Mr. Anderson gaf een groot compliment over het wezen, de voordracht
en de inzet van Holland Nigel v. Le Dobry. Door zijn neus in de grond te
steken op de derde hoek en stil te blijven staan kostte dit 3 punten en
hielden ze 95 over. Holland Messi v. Le Dobry (die in 2 maanden weer in
conditie was gebracht) speurde foutloos. 
 
Messi verloor zijn punten op houding, geknepen aanzet en de wijze van
hoe hij de aanzet vervolgde na het voorwerp. Hij kreeg als bemerking dat
hij vrijer mocht zijn. Dan krijg je dus de vraag, is dit geconcentreerd c.q.
focus of dwang?  Dan is het een jurysport. Messi met Jack behaalde 96
punten en waren de beste van afdeling A.



Appèl
 
Zondagochtend vervolgden we met appèl. Klaas stond om 8 uur klaar om het veld
op te gaan. Toen viel het me op dat het veld nog niet gereed was. Dus gevraagd
aan keurmeester Dhr. Frank Philips, een internationaal zeer bekende keurmeester.
Daarbij een grote staat van dienst met zijn honden. 
 
Wat bleek; alle attributen waren nog niet aanwezig, dus Nigel kon weer in de auto.
Daar gaat je warming-up, je voorbereiding, je motivatie. Pas 45 minuten later werd
het startsein gegeven om de hond weer gereed te maken. Was het de voorgaande
dagen steeds bewolkt en regen-achtig, nu stak de zon al. Dat kon wat worden!
 
Klaas moest samen met Les Flores en Dusty. Die net terug waren uit Tsjechië van
het WK FCI speurhonden.
Nigel deed het voortreffelijk, maar Klaas maakte fouten en die werden afgestraft.
Zoals men hier zegt “werd er met een scherpe pen gekeurd”. Klaas werkte in met
voetcommando, hij bewoog zijn bovenlichaam. Dit kostte hem minimaal 6 punten,
erg zonde. Nigel hield 88 punten over. Dus Klaas was niet zo gelukkig. 
 
De keurmeester had zijn standpunt afgegeven met de 1e combinatie, en dit zag je
het hele kampioenschap door. Jack en Messi mochten als laatsten het
appèlgedeelte lopen. Jack zoals we hem kennen; goed voorbereid, correct, strak en
met in het achterhoofd het commentaar dat de keurmeester aan zijn voorgangers
gaf. 
 
Ze lieten een super netjes stuk appèl zien. Bij de sta-oefening 2 à 3 pasjes nalopen
en toen de grote misser; je ziet een hond is een gewoontedier. Messi dacht sein te
krijgen om vooruit te gaan, maar nu moeten de handen tegen het lichaam, achter
de hond zijn kop. Geen dakje meer. De ervaren reus ging voor commando weg en
ging niet direct af, dure punten; min 8
Klaas en Nigel  waren de beste in afdeling B. Wie had dat gedacht met deze
punten?

Jack Stienstra met Holland Messi v. Le Dobry

 
 

Manwerk
Toen het slotnummer afdeling C. De Zweedse keurmeester
Micke Pounu, een niet onbekende in de Hollander wereld keurde
dit onderdeel. Het stadion warmde enorm op; kunstgras (rubber)
geeft warmte af, dat merkte men bij de honden.
 
Klaas en Nigel; het revieren ging al niet goed. Met aanblaffen
zag je al dat de hond wist dat hij fout zat. Een fantastische
vlucht; echt verhinderen. Een grandioze, harde, volle beet. Goed
lossen. De pakwerker supersnel weg, veel input, maar Nigel
stond zijn mannetje. Ook de overval met veel dreiging ingezet en
daarna?!? Niet lossen. Shit, daarvoor reizen we niet naar de VS,
maar het gebeurt. Dit is de 2e keer dat Nigel grote kans maakte
om wereldkampioen te worden en dat het doek in 1 klap valt.
 
De hoop was nu volledig gevestigd op Messi. Messi is stabiel,
maar na bijna een jaar herstellen van iets dat hem bijna fataal
was geworden was het qua conditie erg hard werken om hem in
korte tijd klaar te krijgen. De fysio dacht dat het bijna onmogelijk
was, maar het lukte toch!
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Jack en Messi lieten een subliem stukje werk zien. Wat hen
punten kostte waren de stille bewakingsmomenten voor de
overval. De keurmeester tekende dit aan als niet dominant,
maar ook deze 1e plaats was echt verdiend.
 
Messi prolongeerde zijn WK-titel en Jack kan hem nu ook op
zijn CV zetten. Wereldkampioen, een terechte winnaar zegt
een trotse moeder, maar eveneens de trotse fokker van onze
kennel en president van de WDSF.
Als tweede eindigde een kind van ons fokproduct Holland
Eran v. Le Dobry, Vrijheids Tango van Heather Ross, een
superleuke reu, met een fantastische beet en grandioos appèl
tijdens de trainingen. Helaas kwam dit er niet volledig uit op
de wedstrijd maar zeker een aanvulling voor ons ras.
Als derde Les Flores met zijn geïmporteerde reu uit België,
Marquiz (Dusty)
 
Wij feliciteren alle combinaties met hun inzet en prestatie die
zij geleverd hebben, want sommige deelnemers reden maar
liefst 3 dagen een kleine 4000 kilometers om aan dit
evenement te mogen deelnemen.
Wij danken de WDSAA, SDN voor het mogelijk maken van
deze wedstrijd in de VS, Sami Hanna voor al het werk wat zij
heeft gedaan en echt niet over rozen verliep. Haar
vrijwilligers groep, die er voor haar stonden.
 
Volgend jaar gaan we naar Tsjechië voor de WDSF World
Championship IGP en de World Cup Agi en Obi op 2 en 3 mei
2020. En naar België voor de World Cup Mondio op 14 april
2020.
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Daarnaast valt het ras onder de ‘herdershonden’ en de
herdershonden vallen in de categorie ‘werkhond’. En
tegenwoordig zie je dit ras niet alleen tussen de schapen, maar is
zijn werkgebied uitgebreid tot verdedigingshond in diverse
werk-/sportdisciplines, maar ook als detectiehond, reddingswerk,
agility, obedience, etc, etc.
Kortom; er is geen twijfel mogelijk dat de Hollandse Herder een
echte werk- en sporthond is. En toch heeft dit ras niet de officiële
status als WERKHOND. Kan iemand dat uitleggen? Nee, niet
echt. Maar we kunnen er wèl wat aan doen!
 
WDSF als initiatiefnemer 
De WDSF (World Dutch Shepherd Federation) is opgericht om de
belangen van de Hollandse Herder te behartigen, met name op
sport- en werkgebied. En de populariteit van de Hollander groeit!
Zo stonden er in 2014 nog minder dan 30 deelnemers aan de
start van het Wereldkampioenschap Hollandse Herders,
tegenwoordig schrijven gemiddeld 150 combinaties zich in voor
diverse takken van sport tijdens dit jaarlijkse evenement.
Het is dus de hoogste tijd om de Hollandse Herder de status te
geven die het verdient: niet als gezelschapshond, maar als
werkhond. Dat wat de Hollander van oorsprong ook
daadwerkelijk is.
 
De WDSF heeft het initiatief genomen om deze status te
veranderen, maar dat gaat uiteraard niet zonder hindernissen. De
aanvraag is ingediend bij de Nederlandse Raad van Beheer, die
de procedure moet starten bij de FCI (Fédération Cynologique
Internationale), dit is het wereldwijd overkoepelend orgaan op
het gebied van rashonden.
 
Voordat deze procedure gestart kan worden, heeft de Raad van
Beheer een positief advies nodig van de erkende rasverenigingen
in het land van oorsprong. Juist dat is dus Nederland. Nederland
kent twee rasverenigingen voor de Hollandse Herder: de NHC
(Nederlandse Herdershonden Club) en de VVHH (Vereniging
Voor de Hollandse Herder).
 
Dit ‘advies’ wordt ingewonnen door middel van stemming van de
leden. Dus beide verenigingen hebben in mei van dit jaar de
Werkhonden-status voor de Hollandse Herder ter stemming
gebracht tijdens hun Algemene Leden Vergadering.
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Werkhondenstatus voor

de Hollandse Herder

Laten we het beestje bij de juiste naam noemen: de Hollandse Herder is een werkhond, daar twijfelt
niemand aan. Punt. Van oorsprong werd de Hollander voornamelijk gebruikt voor het hoeden van de

schapen en het bewaken van het erf. De Hollander was vrijwel onmisbaar op de boerderij.

Wat verandert er met het verkrijgen van de officiële
status tot Werkhond?
Nou, eigenlijk niet veel. Het gaat om de erkenning van het ras als
werkhond, dat is het voornaamste. Daarnaast heeft het een groot
voordeel voor degene die werken met hun hond, maar tevens ook
shows willen lopen. Wat in sommige landen zelfs verplicht is
voordat men mag fokken.
 
Als je met je hond deelneemt aan shows, terwijl je actief met deze
hond werkt, valt hij op in exterieur; hij is gespierder en vaak
daarom ook breder. Deze honden vallen daarom vaak ‘buiten de
boot’, omdat ze niet als ras-typisch worden gezien.
Als de Hollander de officiële werkhondenstatus krijgt, mogen de
daadwerkelijke werkhonden ook in een werkhondenklasse
deelnemen aan wedstrijden. 
 
Zodoende is er voor deze groep dus een mogelijkheid om op de
juiste manier beoordeeld te worden en de (internationale) titels te
behalen die bij hun hoort. Kortom, alleen maar voordelen.
Bovendien; de Hollander is een werkhond, toch? Dus iedereen
juicht dit voorstel toe… toch?
 
Helaas is dat niet zo. Ondanks dat de Hollander van oorsprong een
werkhond is, wordt deze nu ook op grote schaal gebruikt als
gezinshond. Niet dat daar iets mis mee is, maar we mogen de
oorsprong van de hond (met het bijhorende karakter) niet vergeten.
Een beperkte groep mensen is daarom erg bang dat het
‘zachtaardige karakter’ van de Hollander verloren gaat op het
moment dat dit ras officieel tot de werkhonden gaat behoren. Ze
zijn bang voor een hogere agressie of misschien teveel
temperament in de honden.
 
Maar feitelijk is dat de omgekeerde wereld. De van oorsprong
eigenzinnige en zelfstandig werkende Hollander is in veel gevallen
door middel van fokkerij, veranderd in een wat rustigere,
afhankelijkere familiehond. De fokkers die zich richten op het
gebied van ‘werklijnen’ willen juist honden met bereikbaar
temperament, een bepaalde mate van zelfstandigheid en ze willen
dat de hond weer zijn mannetje staat. Zoals deze van oorsprong
altijd is geweest. En de fokkers van ‘showlijnen’ kiezen vaak voor
een wat getemperde en rustigere bloedlijn. 



 
Je kunt je dus afvragen of de groep die bang is dat de Hollander
‘veranderd’ zich wel beseft welk soort ras ze in huis hebben gehaald. 
 
Naar mijn mening is het goed dat de Hollandse Herder weer gezien
wordt als werkhond en niet alleen als die leuke actieve gezinshond. Dat
zal hopelijk een hoop bijtincidenten en tekortkomingen voorkomen. Het
zijn namelijk niet alleen de fokkers die bewust moeten omgaan met
fokcombinaties, maar ook juist de nieuwe eigenaren die zich bewuster
moeten zijn van de combinatie die ze binnen hun familie willen
betrekken. Vaak wordt er een pup gekozen op basis van verkeerde
gronden, wegens onervarenheid en onvoldoende juiste voorlichting.
Kies je voor een gezelschaps-ras of een werk-ras? Past de hond met
zijn oorspronkelijke karakter wel bij de situatie waar je hem in groot wilt
brengen?
 
Ledenvergadering
De leden van de VVHH stemden op 18 mei over het voorstel voor de
werkhondenstatus van de Hollandse Herder. Deze groep bestond
voornamelijk uit mensen die erg actief zijn met hun hond en deze
leden hebben dan ook unaniem gestemd voor de Werkhondenstatus
van hun geliefde ras.
 
De leden van de NHC stemden een week later, op 25 mei. In deze
groep zaten enkele tegenstanders vanwege onder andere de
hierboven omschreven reden. Er zijn op sociale media zelfs
discussies over het feit dat de werkhondenstatus ervoor zou zorgen
dat het ras schade wordt toegebracht. Dat zijn nogal pittige
uitspraken over een ras wat juist ontstaan is om te werken voor de
mens.
 
Toch waren de 'voor-stemmers' in de meerderheid en zodoende
heeft Nederland positief gestemd om de Hollandse Herder de status
te geven die hem past.
 
De WDSF is ontzettend opgelucht en trots op dit resultaat. Want het
zegt veel over de kwaliteiten van de Hollander, maar ook over hoe de
mensen over dit ras denken. Gelukkig is er dus nog steeds een
meerderheid die de Hollander als werkhond ziet.
Een werkhond die kan sporten, hoeden, redden. Een werkhond die in
het gezin kan functioneren, heerlijk in het bos wil wandelen, lief en
aanhankelijk kan zijn.
Een werkhond die het gezin kan bewaken… en een heel
voetbalstadion, als dat moet!
 
Dus we mogen het beestje nu eindelijk bij zijn echte naam noemen:
De Hollandse Herder krijgt officieel de status van WERKHOND!!
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Het eerste onderdeel was speuren. Voor
we konden beginnen liep er een
loslopende hond op ons spoor en
besloot een boer zijn jonge koeien in het
land ernaast los te laten. Dit gaf direct al
spanning, want op speuren met zoveel
afleiding hadden we nog nooit getraind!
Dax speurde in een mooi, rustig tempo
en hij verwees de voorwerpen perfect.
Eén hoek kon iets strakker. Vlak voor de
tweede hoek zette de boer zijn trekker
aan. Deze stond vlak naast ons spoor en
hij reed gewoon weg!
Dan schrik je!!!! Dax speurde
onverstoorbaar door en de tweede hoek
was perfect. 
De koeien vonden het zeker interessant, 

want ze renden en sprongen de hele
derde strek naast ons mee. Ik liep met
een glimlach achter mijn hond aan, want
hij leek er niks van te zien en speurde
perfect verder naar het derde en laatste
voorwerp. Ik was ongelooflijk trots op
Dax en ook op de punten: 97!!!

Eind mei deden Dax en ik mee aan de IGP-wedstrijd om de Hedde Heidinga Bokaal in Friesland. Het was
voor ons meteen ook ons IGP2-examen, dus dubbel zo spannend. Door veel tegenslagen in de afgelopen
jaren hebben we hier keihard voor moeten werken. 
Ondanks dat we de laatste weken weinig tot geen pakwerk hadden kunnen doen was het eindresultaat
SUPER!

 

HEDDE HEIDINGA
BOKAAL

WEDSTRIJD & IGP2-EXAMEN

APPÈL

spanning, maar hij herstelde goed en
snel. De 'zit' was goed, al moest hij meer
focus houden. De 'af' was goed. Hij
kon iets sneller 'hier' komen. De 'sta' was
perfect. Het apporteren was goed, al
kon hij volgens de keurmeester iets
sneller naar het blok. Helaas raakte hij
de hindernis. Bij 'vooruit' was helaas een
tweede commando 'af' nodig. Na een
streng, maar rechtvaardig keurmeester-
schap hielden we 76 punten over.
 
Natuurlijk kan het altijd beter en waren
er wat schoonheidsfoutjes. Na alle
tegenslagen die we in het appèl hebben
gehad, hoop ik dat we er nu door zijn en
dat we lekker kunnen door trainen met
als doel vooruitgang boeken.

Daarna begon voor ons het spannendste
onderdeel! Dax kon geweldig appèl
lopen, maar doordat hij aardig wat had
meegemaakt was hij op examens op de
eerst 50 pas altijd heel erg gespannen.
We hadden hier de afgelopen tijd hard
op geoefend. Nu maar hopen dat meneer
iets had geleerd van de trainingen. 
De eerste 50 pas merkten we de  

SPEUREN
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Nu kwam Dax zijn favoriete onderdeel: het pakwerk. Onze slechte
voorbereiding  bewijst wat hij waard is in pakwerk. Bij het revieren nam
hij de verstekken ruim. Hij wilde bijna in één keer door naar verstek zes
dus nog een keer geroepen. Het aanblaffen en aan de voet komen was
perfect. De vlucht en overval waren goed. Hij kon alleen iets directer de
mouw loslaten. 
Bij het rugtransport was meneer wat stout en wilde hij bijna uitbreken.
Dat gebeurde gelukkig niet. Bij IGP2 krijgt de hond tegenwoordig geen
overval meer; dus we moesten over naar zijtransport, dit ging prima!
En dan het afstandstellen, vol overgave en snelheid kwam hij op de
pakwerker af en stelde goed en vol de pakwerker. Lossen kon hier toch
echt wel sneller. Het zat bijna tegen een 2e commando aan, overval weer
goed en vol en lossen ook iets sneller. Afgewerkt met zijtransport en toen
waren we klaar. We hadden het gered!! Ik kon bijna wel huilen zo trots
was ik op mijn maatje dat hij het toch weer gedaan heeft voor mij. Veel
‘schoonheids foutjes’ ook in manwerk maar toch een mooie 91 punten
over gehouden wat toch wel super is ondanks het weinige oefenen! De
volgende wedstrijd moeten we dus harder oefenen.
 

PAKWERK A 97
B 76
C 91

2019
Hedde Heidinga Bokaal

We werden 1e van de IGP2 honden en
4e overall. Ik ben enorm trots op Dax.
Nu op naar de volgende wedstrijd: De
Sligro Bokaal.
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Hallo Allemaal,
 
Ik ben Jolanda Bus en ik en mijn man Jaap Boekema, hebben
sinds 1986 al herders, na 3 Mechelse Herders, een kruising
Herder en 2 Beaucerons hebben we vanaf januari 2018 een
Hollander; Holland Uzzie v. Le Dobry.
Op het moment dat we hoorden dat er op 8 & 9 juni een
Hollandse Herder weekend zou zijn in Hoogkerk, hebben we dit
gelijk in de agenda gezet.
 
We hoopten dat we de zusjes van Uzzie ook weer zouden zien.
Op zaterdag was het nogal winderig, maar op zondag toen wij er
heen gingen scheen de zon volop. Toen we aankwamen hing er
een ongedwongen gezellige sfeer, hier en daar een Hollander en
ook buitenlandse gasten met een Hollander.
 
Ook Pauline van Vliet was aanwezig met het Hollander archief en
natuurlijk moesten alle Hollanders op de foto voor het archief.
’s Morgens was José met een aantal baasjes en hun honden aan
het speuren geweest en ik mocht ’s middags een
behendigheidsbaantje opzetten om met Uzzie wat te trainen. De
vrijwilligers hielpen mee om de toestellen neer te zetten. Dank
jullie wel!
 
Op vrijdag trainen we bij José voor de VZH. Ik doe met Uzzie
behendigheid sinds half maart en meestal train ik in een groep, nu
kon ik volop achter elkaar wat oefeningen doen en werd Uzzie
ook eindelijk een beetje moe. Zo kwam ik er achter dat als ik de
bal in mijn hand hield, hij niet ging blaffen, wat hij anders wel
doet.

Hollandse Herder
trainingsweekend
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Holland Uzzie v. Le Dobry & Jolanda Bus



 

 
Het was warm, en al snel genoeg voor Uzzie, want
hij maakt zich meestal erg druk.
Ron van Hal heeft nog mooie foto’s gemaakt! Ook
bedankt hiervoor!
Uzzie’s zusje Una was er ook, ze was loops, maar
toch leuk om haar ook te zien. Zij is ook een prachtige
hond geworden. Ook gingen ze samen nog op de
foto.
Leuk om zo andere mensen te ontmoeten met een
Hollander, misschien tot een volgende keer.
 
Groeten van Jolanda Bus met Uzzie
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Holland Uzzie v. Le Dobry Holland Roya v. Le Dobry

Holland Nigel v. Le Dobry

Holland Uzzie v. Le Dobry
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Speuren

Holland Faya v. Le Dobry met Tineke Smit Holland Vato v. Le Dobry met Jack Stienstra

Bart de Vrolijke Hollander met José Stienstra

Jack Stienstra met Chrash en Harrold Laffer

Harrold Laffer met Chrash en Sigrid Schmidt

Zus Holland Roya v. Le Dobry met Dennis Haans
en broer Holland Rasco v. Le Dobry met Melinda Fekken





Sligro Bokaal Texel
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Marieke Vaandrager en Agnes Plazier

Holland Orson v. Le Dobry  met Linda Oosting
IGP 1, 96 punten



rOndje50

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

Kennel v. Nordenstolz

38 - HH juli 2019

My Little Pony

Alie & Jan Pastoor

Johan Pelsma
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Kennel v. Fort Blankenburgh
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