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VZH en IGP Sport en Praktijk
 
Hondensport Hoogkerk bestaat uit:
 

NBG HSV Hoogkerk (voor alle ‘werk’ hondenrassen in de VZH, IGP & speurwerk)
Active Dog Care (alles voor gezelschapshonden; cursussen, opvoeding, workshops,
sport, opvang & fitness)
Jack Stienstra - K9 Training

 

    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 doen
 
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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Weer om lekker te lezen. Ik wens u dan ook heel veel plezier met dit
tweede exemplaar.
 
 
 
Een mooie slogan om mee te beginnen. Zonder plezier haal je geen
voldoening uit hetgeen je doet. Het resultaat zal dan nooit voldoen
aan wat je vooraf voor ogen had. Niet iedereen zal het hiermee eens
zijn maar dat hoeft ook niet. 
 
Het is nooit makkelijk om hoge ogen te gooien. Tenslotte beschikt niet
iedereen van nature over evenveel talent. Bij africhting is gevoel
cruciaal. Dat specifieke gevoel laat zich moeilijk uitleggen en ziet er bij
mensen die erover beschikken vaak verraderlijk makkelijk uit. Het is
het allermoeilijkste om te leren. Als trainer/coach kan ik soms niet
meer uit combinaties halen dan waar ze nu zijn. Alleen plezier en
doorzettingsvermogen bieden soms nog zicht op een trapje hoger.
 
Op de cover ziet u Marieke Vaandrager met Ziva. Zij deden mee aan
het Wereld Kampioenschap voor Rottweilers in Denemarken. We zijn
bijzonder trots op deze combinatie en we zetten ze graag in het
zonnetje! Op pagina 12 leest u hoe het ze op het WK verging.
 
De fysio/manueel therapeut Patricia Maria Calvo was wederom in
Hoogkerk. Ze behandelde diverse honden vakkundig. Hondensport
wordt steeds meer topsport en daarom is het van belang om het
welzijn van de hond te beschermen. We streven ernaar dat honden in
een gezond lichaam optimaal functioneren.  Een fysiotherapeut helpt
hierbij. We hopen Patricia eens per 3 maanden naar Nederland te
halen om onze honden te checken en indien nodig te behandelen.
 
Op 23 november zal Berry Klein Hesselink een lezing geven. Hij zal
ons op de hoogte brengen van alle ins en outs van het nieuwe IGP-
programma.
 
Het geplande weekend met Emma Renton uit Engeland is verschoven
naar maart 2020. Voor die tijd zullen we hier nog extra informatie
over verstrekken.
 
Met dit tweede e-magazine gaat ook de vernieuwde website van
Hondensport Hoogkerk online. We bedanken Visual Turn voor het
realiseren hiervan en we hopen dat u er een kijkje gaat nemen.
 
Tot slot willen we onze nieuwe sponsor Laminaatwereld in Groningen
welkom heten en bedanken voor hun steun.
 
Veel leesplezier en tot ziens!
 
José Stienstra
Team Hondensport Hoogkerk

V oor ons ligt het tweede e-magazine. Met trots kijk ik terug
op ons eerste exemplaar. De tijd vliegt voorbij. De bladeren
vallen alweer van de bomen en de herfst is in aantocht. 
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WOORD VOORAF

Progressie komt met Plezier
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PIET HEIN BOKAAL
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Pakwerkersdag (1)
Zondag 21 juli 2019 was er in Hoogkerk een soort
promotie- en kennismakingsdag georganiseerd
voor mensen die willen kennismaken met het vak
pakwerk. Na een aantal keren mee te hebben
gekeken bij de Ladies Helpersday kon ik nu zelf
eens meedraaien op een cursusdag. 
 
De ochtend begon met een kennismaking en uitleg
omtrent veiligheid. Daarna volgde een bootcamp.
Het bestond uit oefeningen die je als pakwerker
kunnen helpen.
 
Na een heerlijke voedzame lunch was het eindelijk
zover….. we gingen onze pakken aantrekken en
maakten één voor één kennis met de ervaring om
pakwerker te zijn. Voor velen was het de eerste
keer en daar werd goed rekening mee gehouden.
Aangezien ik al vaker in het pak heb gestaan kreeg
ik begeleiding op de punten waar ik zelf tegen aan
liep of die de instructeurs opvielen. 
 
Tijdens deze dag werd er goed naar de ervaring en
techniek van de pakwerkers gekeken. Het was een
hele leerzame en gezellige dag. De dag werd
verzorgd door Hondensport Hoogkerk. Ron van Hal
en Jack Stienstra waren de instructeurs en hebben
ons goed begeleid. Op naar een volledige cursus
als je het mij vraagt! 
 
Henri Meerveld
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Pakwerkersdag (2)
Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Tabita
Oliveiro, ik ben 40 jaar en moeder van 9 kinderen en ik heb
van huis uit de passie voor het werken met (politie)
honden mee gekregen. Mijn wieg stond nog net niet in een
werpkist. Mijn ouders hadden honden en mijn vader
trainde ze. 
 
De eerste 12 jaar van mijn leven heb ik mijn vader dagelijks
geholpen. Ik hoef niemand uit te leggen denk ik dat het
trainen van werkhonden meer inhoudt dan het volgen van
gezamenlijke trainingen. Het bijwonen van keuringen en het
meedoen aan wedstrijden vormt ook een onderdeel. Het was
mijn vader zijn passie en ik genoot er zelf ook enorm van. 
 
Mijn vader was zeer bedreven en kundig. Hij is vaak in de
prijzen gevallen en 4 van zijn honden zijn ook daadwerkelijk
bij de politie terecht gekomen. Naast zelf honden trainen,
stond hij regelmatig in het pak om andere trainers te helpen.
Zelf hielp ik met het oefenen van het stelwerk bij onze jonge
honden. Spelenderwijs met een mouw oefenen. Machtig mooi
om te doen. Door omstandigheden moest hij er destijds mee
stoppen. Ondanks zijn passie voor honden heeft hij het tot
aan zijn overlijden, begin dit jaar, nooit meer kunnen doen.
 
Daar begint mijn eigen verhaal... Ik zat een tijd geleden voor
mezelf op te noemen waar mijn vader allemaal goed in was.
Hij was veelzijdig en getalenteerd. Uiteraard kwam ook zijn
passie voor werkhonden in mijn herinnering boven en ik
bedacht hoe geweldig ik het zou vinden dit zelf ook te doen.
"Later, " dacht ik. Ik heb een hond, Sade. Een bijna 8-jarige
kruising Deense dog, maar zij is geen werkhond. Ik schoof 
het dan ook maar weer aan de kant. 
 
Het toeval wilde dat ik vlak daarna de oproep van Fotograaf
Ron van Hal zag voor een kennismakingsdag voor mensen
die geïnteresseerd zijn in pakwerk. Begin dit jaar had ik een
Boudoir Fotoshoot in de studio van Ron. Ik realiseerde mij
toen niet dat Ron ook pakwerk doet. Bijzonder hoe hij een
schakel werd om iets ter nagedachtenis van mijn vader te
kunnen doen. Ik heb me dan ook onmiddellijk aangemeld.
 
Op de dag zelf had ik er veel zin in. Mijn dochter Celesta was
mee. Ze is meervoudig gehandicapt. In de weekenden zijn we
vaak samen op pad. Ondanks de goede beschrijving vond ik
het wel wat lastig om de ingang van het terrein te vinden. Bij
aankomst kon ik meteen aansluiten bij de bootcamp-training.
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Het weer was prachtig en het was een enorm leuke groep
met veel jonge mensen. Ron deed zijn best om ons een
goede indruk te geven van de veelzijdigheid van pakwerk. 
 
Ik had het gevoel dat ik 30 jaar terug in de tijd ging, zoveel
herinneringen kwamen er boven.  Het voelde als een
warme douche; de gezelligheid, het heerlijke eten en de
trainers gedreven bezig zien met hun honden.
 

MIDDAGPROGRAMMA
Na de demonstratie en lunch, die bestond uit een warme
maaltijd, mochten we eindelijk zelf aan het werk. Ook dat
was enorm genieten. Het was eerst wel wat spannend. Als
kind was ik nergens bang voor. Ik moest haar wel even
terug zien te vinden. Bovendien werd ik als eerste in het
diepe gegooid. Maar het ging hartstikke goed.
 
Ron gaf duidelijke aanwijzingen en er werd goed gedacht
om de veiligheid van zowel de pakwerker als de hond. Het
spelletje is ook gewoon super leuk om te doen. Enkelen van
de groep vonden 1 keer ervaring opdoen niet voldoende en
gelukkig waren er trainers beschikbaar die ons een 2e keer
gunden. Nu mochten we ook met de stok werken. Wow!
 
Voor mij was het een soort van thuiskomen. Ik besefte dat
dit niet alleen mijn vaders passie is. Nee. Het is ook deel
van mij en het hoort bij de dingen die ik graag doe.



Ik kan heel nuchter zijn wat betreft gelukkig zijn of
het ervaren van geluk. Ik jaag het niet na, heb er
eigenlijk weinig mee. Maar deze dag, alles bij elkaar;
de herinneringen, de gezellige groep, de bootcamp,
de demonstratie, het heerlijke eten en het mogen
werken met honden, deze dag kwam onverwacht
heel dicht in de buurt...  (Voor herhaling vatbaar)
 
Groeten Tabita Oliveiro
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www.hondensporthoogkerk.nl

Met trots delen we u mee dat de nieuwe website van Hondensport Hoogkerk online staat.
Door u aan te melden voor de nieuwsbrief bent u altijd op de hoogte en ontvangt u bovendien
het e-magazine in uw mail.
 
Meld leuke verhalen en verslagen over trainingen of wedstrijden die u met uw hond volgt in of rond
Hoogkerk. Zo houden we de website, het magazine en de Facebook-groep levendig en actueel.
Houd wel voor ogen dat er een link moet zijn met Hondensport Hoogkerk, IGP, onze club en haar
leden of met hondentraining in het algemeen.
 
Wilt u met uw bedrijf op onze site en in ons e-magazine adverteren? Check dan de mogelijkheden
om onze vereniging te steunen. Uw foto aanleveren voor Rondje 50 kan natuurlijk ook. 
 
We bedanken Jenny van Kammen van Visual Turn voor alle energie die zij in de website en in ons
magazine heeft gestoken om onze adverteerders en sponsoren optimaal te belichten.
 
Mocht u nog iets kwijt willen over onze website of e-magazine laat het ons weten.
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Een droom wordt werkelijkheid
Terwijl ik dit schrijf en terugdenk aan het WK, verschijnt er een glimlach
op mijn gezicht. Wat was het een prachtige ervaring en wat hebben we
veel geleerd!
 
Het afgelopen jaar hebben Ziva en ik meegedaan aan een aantal wedstrijden voor
rottweilers: 
 

de Piet Hein Bokaal in Almere
de Drie Gewesten Bokaal in Roosendaal 
het NK Africhting in Rotterdam 

 
Deze wedstrijden tellen mee om je te kwalificeren voor het WK-team, dat dit jaar plaats
vond in Odense, Denemarken. Stiekem hoopten we ons te kwalificeren, maar het doel was
ook om meer wedstrijdervaring op te doen. Een van de kwalificatienormen is dat je drie
wedstrijden draait en met minimaal 240 punten rond komt. Dit was gelukt… Zouden we in
het WK-team zitten? En dan is er de email, waarin ik word gefeliciteerd en gevraagd om
namens Nederland mee de doen aan het WK. Daar hoef ik niet over na te denken: JA!!!
 
Dan begint het eigenlijk pas echt, want je wilt goed beslagen ten ijs komen. Ter
voorbereiding hebben Jack en ik drie keer op het grasveld in het atletiekstadion getraind,
aangezien de wedstrijd in een atletiekstadion plaats vindt. Voor de hond is dit even
wennen: ze moet over de 400 meter baan lopen om op het veld te komen, er staat een
hoog net voor het discuswerpen en een groot kussen voor de hoogspringers. Tevens staat
er natuurlijk een grote tribune.
 
Naast het trainen in een andere omgeving kreeg ook het speuren de nodige aandacht. In
Nederland wordt vooral gespeurd op grasland. Het speuren in Denemarken zou op een
akker plaatsvinden. Dit is heel anders dan waar je normaal op speurt. Na een oproep op
Facebook reageerde een bevriende hondensportster, Gerda Smit, op mijn oproep. Zij woont
in Eenrum en heeft daar verscheidene akkers ter beschikking waar ik op mocht speuren.
Tijdens de vier weken voor ons vertrek gingen Ziva en ik twee keer per week naar Eenrum
om te speuren. Ziva pakte het speuren op verschillende soorten akkers goed op en ik had
er vertrouwen in dat het speuren goed zou komen.



Het WK vond plaats op 19, 20 en 21 september. Samen met mijn
vriend Patrick, Ziva en onze jonge reu Chase reisden we op 14
september af naar Denemarken. We gingen bewust wat eerder, zodat
de honden rustig konden wennen aan de nieuwe omgeving en aan ons
onderkomen voor de komende 12 dagen. Dat wennen was geen
probleem met het strand op 20 meter afstand, waar we iedere dag een
paar keer lekker konden uitwaaien, rennen en spelen.
 

Voorbereiding
De coach van het WK-team, Arie Stam en zijn vrouw Monica waren ook
al in Denemarken. Arie nodigde ons uit om zondag nog een keer te
speuren, op een door de organisatie aangewezen akker. Ook daar ging
het speuren weer prima, het ging vast goed komen.
 
Maandag waren bijna alle teamleden gearriveerd en hadden we een
teambespreking bij een hondenclub in Odense. We kregen ons WK-
tenue en leverden de papieren van de hond in. 
 
’s Middags was de openingsceremonie voor de deelnemers aan het WK
speuren, dat op de dinsdag plaats vond. Naast coach was Arie Stam
zelf deelnemer aan het WK speuren, dus uiteraard gingen we naar de
openingsceremonie om hem aan te moedigen. Het viel me toen al op
dat er heel veel Nederlanders naar Denemarken waren gekomen, nog
niet wetende dat dit aantal de komende dagen zou verdrievoudigen.
 
Dinsdag zijn we naar de speurvelden geweest, waar Arie moest
speuren. Helaas kwam hij met 46 punten van het veld af, wat
onvoldoende is. Je hebt minimaal 70 punten nodig om te slagen. Tot
dan toe was er nog niet één deelnemer geslaagd en helaas is dit zo
gebleven. Op het eerste WK speuren was er daardoor helaas geen
winnaar.
 
De omstandigheden waren zwaar: harde wind, veel regen en moeilijke
velden. Ik merkte dat ik hierdoor wat zenuwachtig werd, want wat zou
de IGP-deelnemers te wachten staan? Gelukkig waren de
weersvoorspellingen voor de dagen erna iets beter, hopelijk zou dit iets
schelen.
 
De woensdag bestond uit een druk programma:  
  9.33 uur      veterinaire keuring
11.45 uur      intrainen
15.30 uur      openingsceremonie
18.00 uur      demonstratie van appèl en manwerk 
20.00 uur      loting



17 - HH juli 2019

WK voorbereiding
Toen we aankwamen in het stadion zijn we eerst gaan
kijken bij de veterinaire keuring, die voor andere landen al
gaande was. Zo wist ik een beetje wat ik kon
verwachten. De hond mocht op een picknickbank staan,
waar het chipnummer werd gecontroleerd en naar het
hart werd geluisterd. Vervolgens moest de hond een
stukje rennen om te checken of de hond goed liep.
 
Ik had er vertrouwen in, voor het WK hebben we dit bij de
dierenarts nog geoefend. De keuring verliep dan ook
prima. Na het beluisteren van het hart pakte de
dierenarts een doekje, ik vond dit best vreemd. Hij haalde
het doekje langs Ziva haar vulva om te checken of ze niet
loops was. Als ik op dat moment een foto van Ziva haar
koppie had gemaakt, was dit echt een leuke foto
geworden. Ze keek nogal verbaasd: dit hadden we niet
geoefend! Toen ik de dierenarts vertelde dat Ziva
gesteriliseerd was, moest hij er ook wel om lachen. Het
lopen ging ook prima, dus ze was goedgekeurd.
 

Intrainen
Het intrainen was behoorlijk spannend. Ons team bestond
uit 6 deelnemers en elke deelnemer kreeg 5 minuten de tijd
om in te trainen. In die tijd moest je zowel de onderdelen
van appèl als manwerk trainen… Nou, ik kan je vertellen:
die 5 minuten gaan héél snel voorbij! Van tevoren had ik
met Jack besproken wat we zouden gaan trainen. Voor
appèl het vooruit sturen, zodat Ziva weet waar ze heen
moet en een richtpunt heeft. Ook zou ik haar afleggen,
terwijl de andere deelnemers hun training deden. Ziva wil
nog wel eens van haar plaats komen wanneer er actie op
het veld is, een onderdeel wat ik daardoor altijd erg
spannend vind. Het vooruit sturen ging prima. Toen was
het tijd om af te leggen. Om mij heen zag ik mensen hun
hond vooruit sturen, laten apporteren en bij zich roepen.
Kortom, heel veel actie op het veld! Hierdoor liep mijn
spanning zo hoog op dat ik niet bij Ziva weg durfde te
stappen, die al af lag op de aangewezen plek. Gelukkig
kwam Jack naar ons toe en die ondersteunde mij. Dat had
ik ook echt even nodig!
 

Openingsceremonie
Alle deelnemers en hun honden moesten om 15.00 uur
verzamelen op het trainveld bij het stadion, zodat we op
alfabetische volgende per land het stadion in konden
lopen. En dan sta je dus ineens met ongeveer 60
rottweilers op een grasveld te wachten… 
 
Ziva reageert niet altijd even vriendelijk op andere honden,
dus ik was erg benieuwd hoe ze het zou vinden. Na even
wat gesnuffeld te hebben en om zich heen te hebben
gekeken had ze alleen maar aandacht voor mij. Terwijl het
Wilhelmus door het stadion galmde, liep ons team met
voorop de coach en assistent-coach met de Nederlandse
vlag en de vlag van de Nederlandse Rottweilers Club het
stadion in. 
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Een kippenvel-moment, waarop ik besefte dat ik gewoon op
het WK stond. 
 
En als je dan, met het kippenvel tot in je kruin, langs een tribune loopt waar de helft van het publiek
uit Nederlandse supporters bestaat die staan te applaudisseren en te juichen, dan schiet je toch
even vol. Wat was dat prachtig!
  
Bij de loting trokken we nummer 12. Dat betekende dat we op donderdag appèl en manwerk
mochten doen en op vrijdag mochten speuren. Na de loting zijn we snel naar huis gegaan om lekker
te gaan slapen. Het was een lange dag en donderdag moest de eerste Nederlandse deelnemer al
om 7.00 uur starten.
 

Appèl
Door de spanning en een vreemd bed slaap je toch wat minder dan anders. Om 5.30 uur ging de
wekker en na een wandeling langs het strand vertrokken we naar Odense. Nadat we eerst ons
teamgenootje hadden aangemoedigd, was het tijd voor Ziva en mij om appèl te lopen. De zenuwen
gierden door mijn lijf. Ik voelde mijn hart kloppen en had vlekken in mijn nek van de spanning. Ziva
moest eerst afliggen, het onderdeel wat ik zelf het meest lastig vind. Gelukkig bleef Ziva liggen, al
was ze heel erg bezig met de andere hond en geleider. Ik stond met gekruiste vingers in het verstek
en zei zachtjes tegen mezelf dat ze bleef liggen. 
 
Toen ik Ziva weer op mocht halen en vroeg te gaan zitten, ging ze als een speer zitten: ze had er
duidelijk zin in! We volgden weg naar de basispositie. Ik voelde Ziva tegen mijn been aandrukken,
zag haar voorpoten als een dressuurpaard op en neer gaan en ze keek me verwachtingsvol aan,
alsof ze wilde zeggen: we gaan knallen vrouwtje! Dit was voor mij één van de mooiste momenten
van mijn appèl. 
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Eenmaal in de basispositie moesten we wachten tot de andere
hond af lag, helaas zakte bij Ziva de drive weer wat naar
beneden. Dit is een aandachtspunt wat je meeneemt in je
volgende trainingen. Evenals het oefenen dat er iemand met je
mee loopt tijdens het appèl, want de keurmeester liep erg
dichtbij ons. Ziva vond dat ook een beetje vreemd. Na de snelle
pas was Ziva er weer bij en hebben we een prima appèl
gelopen. Met een prachtige 85 punten mochten we van het veld
af, apetrots!
 

Manwerk
Na een uurtje was het tijd voor het manwerk. Ongeveer 2 weken
voor het WK ging het manwerk met Ziva wat minder en kwam
ze zelfstandig uit het verstek. In 2 weken tijd is het heel moeilijk
om daar nog verandering in te brengen. We hoopten dat dit op
de wedstrijd niet zou gebeuren, maar helaas kwam Ziva toch
zelfstandig uit het verstek. Een dikke onvoldoende voor deze
oefening. Gelukkig ging de rest van het manwerk prima voor
Ziva haar doen en zijn we met de hakken over de sloot rond
gekomen met 70 punten. 
 

Speuren
Vrijdag stond speuren op het programma. Zoals al eerder
benoemd waren alle deelnemers aan het WK speuren gezakt.
Op de eerste dag van het WK IGP waren er ook meerdere
deelnemers gezakt en dat gaf niet veel hoop.
Je merkt dat dit speelt onder alle deelnemers en er gingen allerlei
verhalen de ronde: de sporen waren niet goed ingetrapt, de
hoeken waren niet goed gelegd enzovoort. 
 
Het lukte mij om me hiervoor af te sluiten en me te focussen op
ons eigen speuren. We hadden goed getraind, Ziva kent het
speuren op akker en ze heeft altijd fun met speuren. Ik vertrouw
in het speuren volledig op Ziva, zij moet het spoor zoeken en de
voorwerpen vinden want ik loop er 10 meter achter.
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De eerste strek was Ziva niet echt overtuigend: ze stopte een keer en keek om naar mij, naar de
keurmeester en zocht vervolgens verder. De eerste strek loopt meestal recht vanaf het
speurpaaltje, maar deze strek liep helemaal scheef. Ik merkte dat ik begon te twijfelen of Ziva
wel op het goede spoor zat, maar probeerde me te focussen op het vertrouwen in haar. Na de
eerste hoek en het eerste voorwerp zat ze er lekker in en speurde zoals ik van haar gewend ben.
Op de één na laatste strek stopte Ziva en ik zag dat ze wat aan het eten was… Dat is natuurlijk
niet de bedoeling maar ze speurde ook niet verder. Ik twijfelde, dit was een nieuwe situatie voor
mij. Geef ik een commando zoek, wat punten kost of wacht ik even af of ze zelfstandig verder
speurt? Mijn twijfel werd omgezet in daadkracht toen de keurmeester mij vroeg of ik verder wilde
speuren. Ja, dus een extra commando. En gelukkig speurde Ziva daarna keurig verder. Na het
speuren krijg je de beoordeling, haalde de keurmeester zijn duim van het papier en stonden er 87
punten genoteerd! 
 
Eenmaal terug bij de supporters kon ik met trots vertellen dat we keurig rond gekomen waren op
dit onderdeel en besefte ik me dat we geslaagd waren voor het WK. Mijn doel was om op ieder
onderdeel 70 punten, wat het minimaal aantal punten is, te behalen, alles daarboven was extra.
Natuurlijk wil je laten zien wat je kunt en ga je voor het allerbeste, maar je moet ook realistisch
zijn, je lat niet te hoog leggen en een haalbaar doel stellen. Dat is ons aardig gelukt!
 
Nadat ik Ziva uitgebreid geknuffeld had en lekkere voertjes had gegeven heb ik mijn ouders
gebeld om het goede nieuws te vertellen. Op het moment dat mijn vader opnam barstte ik in
huilen uit, ik was zo enorm blij en alle spanning van de afgelopen dagen kwam eruit. Mijn vader
dacht dat ik huilde omdat we gezakt waren en moest enorm lachen toen hij hoorde dat het
tranen van geluk waren. Mijn moeder huilde vrolijk met me mee.
 

Enorm trots
Vrijdagavond zijn we met alle deelnemers en supporters uit eten geweest in Odense. We namen
het halve restaurant in beslag, want we zaten met 50 mensen aan tafel. Allemaal mensen met
liefde voor rottweilers en passie voor hondensport waren uit het hele land gekomen om het WK
mee te maken en ons aan te moedigen. Het was een geslaagde avond!
 
Zaterdag deden de laatste deelnemers appèl en manwerk en werd de tussenstand opgemaakt.
De uiteindelijke winnares uit Tsjechië liet een prachtig stuk appèl zien; een hond die van begin tot
het einde aandacht voor zijn bazin had, full power naast haar liep en vol plezier alle oefeningen
uitvoerde. Een lust voor het oog, waar ik echt van kan genieten en waar ik vervolgens weer mijn
motivatie uit haal.

Foto's: M
unanis

Uiteindelijk eindigden Ziva en ik in een deelnemersveld van 60
honden op de 24e plek. Een geweldige prestatie, waar we
enorm trots op zijn. Los van de plaatsing, was het voor mij al
een prestatie om hier te mogen staan, samen met mijn trouwe
meissie die altijd keihard werkt en aan mijn zijde staat. Weer
een avontuur dat we samen hebben beleefd, waar we met
veel plezier op terug kunnen kijken en waar we nog tijden van
kunnen nagenieten.
 
Ik wil via deze weg nogmaals mijn clubgenootjes van
Hondensport Hoogkerk bedanken voor hun hulp en support.
Jack, Klaas (met mijn kluts), José, Sietze, Agnes, Céline, Martin,
Melinda, Corrie, Katrines en natuurlijk mijn lieve vriendje
Patrick: zonder jullie was dit niet gelukt en ik ben jullie hier
enorm dankbaar voor. Jullie zijn toppers!!! 
 
Marieke Vaandrager
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Klaas Stienstra met Holland Nigel v. Le Dobry

De vorming van WDSF TeamNL
Het lijkt nog zover weg… in mei 2020 wordt voor de 7e keer het WDSF World Championship
Hollandse Herders gehouden. Met deze keer in Tsjechië de disciplines IGP, Obedience en Agility
en in België de discipline Mondioring.
 
Voor het World Championship IGP in Tsjechië (Trutnov) is de animo groot en dus werd het tijd om
te kijken hoeveel deelnemers Nederland zou hebben. Het WDSF WK is nog een open WK. Dit zal in
de aankomende jaren veranderen, maar een jonge federatie moet eerst bouwen aan een goede
fundering, voordat er hoge kwalificatie eisen gesteld kunnen worden. Kortom; dit is een uitgelezen
kans om met je Hollander mee te doen aan een wereldkampioenschap. Wat toch heel iets anders 
 is dan een clubkampioenschap om de hoek. Iedereen is het er wel over eens dat de koppels die er
staan wel kwaliteit moeten kunnen laten zien.
 
Een vragenrondje via Facebook en telefoon leverde uiteindelijk 13 mensen op die het voornemen
hebben om mee te doen met het WK 2020. Dat is een geweldig groot team! We besloten daarom
kennis met elkaar te maken en organiseerden een trainingsdag in Lelystad, bij HSV Batavia.
 

Een WK team van 13 honden 
Onder het genot van een kop koffie vingen we aan met een voorstelronde en hadden we inzicht in
wat voor soort honden er zullen meedoen; van de 13 honden zijn er 10 onder de 4 jaar. Kortom,
veel jonge aanwas, die nog lang niet allemaal hun certificaten hebben behaald. Met dit WK kan
men ook deelnemen in IGP I en II, dus zijn de mogelijkheden ruim. Twee kennels domineren het
team: Le Dobry Hollanders en Valesca’s Home. Het viel bovendien op dat veel honden nestbroers-
zussen zijn of andere nauwe familiebanden hebben. En het was mooi om de overeenkomsten te
zien. 
 
Willy Gerkes zorgt voor de afwisseling tussen alle kortharen, want zij is de trotse eigenaar van een
stoere ruwhaar-reu. Vier van het team moeten hun eerste certificaat nog halen en daarnaast gaan
er in de aankomende periode nog acht op voor een hoger certificaat. De hond Holland Nigel v. Le
Dobry van Klaas Stienstra is de enige die volledig gecertificeerd is en veel wedstrijdervaring heeft.
De honden van Agnes Plazier, Frits Androg en Linda Oosting hebben eerder meegedaan aan een
WDSF WK, dus ook die hebben de nodige ervaring. Voor de rest staat de carrière als sporthond
nog in de kinder/puppyschoenen.  
 
Na het voorstelrondje zijn we het veld opgegaan om te zien op welk niveau de honden staan en
toen was al snel duidelijk: de honden van het team beschikken stuk voor stuk over veel drift en de
juiste passie om op een hoog niveau te kunnen sporten. Hier en daar dient er nog wat
bijgeschaafd te worden aan het appèl maar er zaten bijzonder harde stellers tussen met mooie
volle beten. 



Aan het einde van de dag kon de conclusie getrokken worden: het TeamNL heeft misschien de pech
dat er enkele deelnemers nog zullen afvallen vanwege het ontbreken van de nodige certificaten
(indien deze niet op tijd behaald kunnen worden). De koppels die wel meegaan zullen voor een mooie
show kunnen zorgen en hebben daadwerkelijk de potentie om een goede score te halen. De inzet van
de geleiders is goed; men gaat echt voor een goed resultaat.
 
Het werd een gezellige middag, waarbij er veel werd gelachen, serieus over hondensport werd
gepraat en waar enthousiaste plannen werden gemaakt voor die bewuste week in mei. De basis is
gevormd en er is ook een coach gevonden: Regina Zainal zal samen met assistent Rick Zainal het
coachen op zich nemen. Dit zijn mensen met een Hollandse Herder-hart en veel (internationale)
wedstrijdervaring. Ook op het gebied van coachen zijn ze niet onervaren. 
 
Omdat vrijwel het hele team op dezelfde camping in Trutnov zal verblijven, verwachten we dat dit
een memorabele week gaat worden met als afsluiter een knallend WK. Nederland zal hopelijk met 5
IGP III honden aan de start verschijnen en een aantal jonge talenten in de IGP I en II-klasse. 
 
Ik denk dat we trots mogen zijn op dit team en ik wens iedereen bijzonder veel succes met de
voorbereiding. Mei lijkt nog ver weg…maar de maanden gaan erg snel voorbij. Voor je het weet is het
al zover!
 
Met vriendelijke sportgroet,
Melinda Fekken- de Kleijn
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Even voorstellen
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Mijn naam is Patrick Edens en ik train sinds september 2018 met mijn rottweiler reu Chase
bij Hondensport Hoogkerk. Mijn vriendin Marieke traint al geruime tijd met onze rottweiler
teef Ziva in het IGP. Mijn ouders hadden vroeger 2 rottweilers, waar ik mee opgroeide. Hier
komt mijn liefde voor het ras vandaan.
 
Via een bevriende fokker kregen we te horen dat zij een nest rottweilers kregen. Als grapje
zeiden zij steeds dat wij ook een pup zouden krijgen. Hoewel het als een grapje begon, zijn wij
er serieus over gaan nadenken om een tweede rottweiler aan te schaffen. Na goed overleg
besloten we
het ook te doen. We spraken af dat ik met Chase zou gaan trainen, aangezien het mij ook erg
leuk leek om met een hond te trainen. Ik ga mee naar alle examens en wedstrijden van Marieke
en Ziva, waardoor ik ook enthousiast ben geraakt over de hondensport.
 
Op 27 juli hebben we Chase opgehaald. Ziva vond het in het begin maar raar, wat kwam deze
indringer hier doen? Na een paar dagen wennen accepteerde ze Chase en inmiddels kunnen ze
niet meer zonder elkaar. Af en toe breken ze samen de tent af en kunnen ze heerlijk samen
spelen!
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Chase en ik zijn begonnen met de puppycursus, omdat we dit een belangrijk onderdeel vinden
van de socialisatie. Chase is ook een paar dagen in de dagopvang geweest om verschillende
honden te leren kennen en ook met hen te leren spelen. De Puppy Play Ground vond hij ook
geweldig; de ballenbak is zijn favoriet.
 
Na de puppycursus stroomden we door naar de cursus basisgehoorzaamheid. Chase is een erg
leergierige hond, die graag wil werken voor zijn baas. Hij leert oefeningen snel aan, wat maakte
dat hij zich al snel begon te vervelen tijdens de cursus. José stelde daarom voor om naar de VZH-
groep te gaan, tevens omdat dit ons goed voorbereidt op het trainen richting de IGP. 
 
Net als voor Chase, is voor mij ook alles nieuw in de hondensport, dus we leren samen alles
kennen. We trainen ook op de dinsdagavond en zaterdag mee in de IGP-groep. Chase heeft
inmiddels een begin gemaakt met speuren en manwerk. Hij heeft in elk onderdeel plezier en doet
alles voor voertjes en zijn favoriete bal. Af en toe is hij nogal doldriest, dan is het net een
wervelwind en springt hij als een kangoeroe in het rond. We doen het rustig aan met trainen, het
is nog een jonge hond en hij moet ook jong en hond kunnen zijn. We hopen in het voorjaar ons
eerste examen te mogen doen; dan zullen we opgaan voor VZH.
 
Groetjes,
Patrick Edens & Chase
 

Links zie je Ziva en rechts Chase
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AGENDA HONDENSPORT HOOGKERK

27 oktober 2019
Atletiekbaan Groningen, aanvang 12:30 uur
Intrainen Team NL Hollandse Herders

9 november 2019
Kennel Valesca's Home
Trainingsbijeenkomst

10 november 2019
Hapert
Lemel Bokaal - Rottweiler kwalificatiewedstrijd

23 november 2019
Hondensport Hoogkerk, aanvang 10:00 uur
Ins & outs van IGP - Berry Klein Hesselink

23 december 2019 t/m 3 januari 2020
KERSTVAKANTIE
Geen trainingen

4 januari 2020
Nieuwjaarstraining
Aansluitend om 18:00 uur nieuwjaarsborrel

14 maart 2020
Hondensport Hoogkerk
VZH- & IGP-examen

10, 11 & 12 april 2020
België
WDSF World Cup Mondioring

1, 2 & 3 mei 2020
Tsjechië
WDSF World Championship IGP 
WDSF World Cup Agility & Behendigheid
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Lezing: de Ins & outs van IGP
 
Wat moet je als geleider weten om het beste uit jezelf te
halen tijdens een wedstrijd of een examen?
Als je hond punten verliest, is dit een trainingsfout. Als jij
punten verliest door houding, voorbrengen of een gebrek
aan programmakennis is dat zonde.
 
Daarom organiseren we op zaterdag 23 november een
discussiedag met keurmeester Berry Klein Hesselink over
wat in het nieuwe IGP-programma wel en niet mag.
 
Aanmelden kan via email; info@hondensporthoogkerk.nl
Kosten: € 10,00 inclusief kop koffie en broodje
 
Heb je vragen aan Berry? Schrijf ze in je mail zodat we ze
kunnen meenemen in het programma.
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AGENDA NBG

FCI Wereld Kampioenschappen IGP 
Alle Rassen

9 t/m 13  september 2020
in Apeldoorn

19 januari                   Opfrisdag pakwerkers - 2.16 DHV Herderewich

25 januari                   ABC - Wilhelminabokaal - 407 GHSV Rijswijk

1 & 2 februari             Landelijke pakwerkersdagen - 2.16 DHV Herderewich

15 februari                  ABC - Mediobokaal - 5.10 HV Medio

21 & 22 maart            ABC - NRK Regio - 03 - 3.20 NBG De Hogevaart

13 april                        ABC - Brabantbokaal - 6.11 HDG Brabant

18 april                        ABC - NRK Regio - 01 - 1.13 HSV De Ommelanden

16 mei                          ABC - NRK Regio - 02 - 2.16 DHV Herderewich

17 mei                          ABC - Midden Brabant Bokaal - 5.14 NBG Midden Brabant

31 mei                          ABC - NRK Regio - 05/06 - 6.08 GH SV d'n Dijk

6 juni                                  C - Dinteloord Bokaal - 5.10 HV Medio

27 juni                           ABC - 3 sterren Bokaal (team) - 2.03 AVSG de Veluwe

28 juni                           ABC - Bossche Bol Bokaal - 5.04 Zoete Lieve

4 & 5 juli                        ABC - NK IGP

26 september               ABC - Noorderlichtbokaal - 1.01 HDG de Hondsrug

9 t/m 13 septeber        ABC - CWH - Apeldoorn

17 & 18 oktober           ABC - NI&VK - 2.16 DHV Herderewich

28 november                ABC - Jo Pluymen trofee (CACIT) - 5.25 HSV de Westerschelde

5 & 6 december            A      - NK Speurhonden







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

My Little Pony

Alie & Jan Pastoor

Johan Pelsma
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Kennel v. Fort Blankenburgh

Henn Martens



De layout van dit magazine is verzorgd door:

Opvullen



VRIENDSCHAP

 De vriendschap van een hond
is vriendschap voor het leven
Voor een ander is niet te zien
hoeveel een hond kan geven

 
Want ben je eens verdrietig

dan kijkt hij je aan
alsof hij zeggen wil:

Ik zal altijd naast je staan
 

En als je vrolijk bent
dan slaat hij met zijn staart

en blaft hij alsof hij zeggen wil:
Dat hebben we weer geklaard!

 
Zo'n vriendschap

is een wonder om te beleven
Zo'n vriendschap

kan geen mens je geven


