
Hondensport Hoogkerk
Waar plezier met uw hond & kwaliteit voorop staan 

Jaargang 9
Februari 2020



 

Hondensport Hoogkerk
 

is een uitgave van:
 

 - NBG HSV Hoogkerk
- Active Dog Care

www.hondensporthoogkerk.nl
email: info@hondensporthoogkerk.nl
algemeen nummer: 06 - 537 93 586

Hondensport algemeen
José Stienstra

06 - 533 86 947
 

IGP africhting
Klaas Stienstra
06 - 514 20 382

 
Pakwerker

Jack Stienstra

Gedrags- en gezondheidsvragen
Jeanette Bout

06 - 502 36 511
 

Dagopvang, crèche & opvoeding
José Stienstra & Jack Stienstra

06 - 537 93 586
 

Veldonderhoud
Johannes Anthony & Sietze Plazier

N.B De redactie van dit magazine aanvaardt geen verantwoordel�kheid
voor de inhoud van ingezonden stukken en geplaatste advertenties2 - HH februari 2020



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

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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Voor Hondensport Hoogkerk z�n er een aantal veranderingen op korte
term�n. In maart zal Jack Stienstra, zowel clublid als pakwerker, een leegte
achterlaten op de club. We zullen z�n knowhow, gedrevenheid, passie en
z�n pakwerk missen. Natuurl�k wensen we Jack een hele mooie toekomst
toe in Duitsland. En we hopen hem toch af en toe terug te zien op het oude
nest.
 
Door het vertrek van Jack is Hondensport Hoogkerk op zoek naar nieuwe
pakwerkers. Het verslag over begin 2020 geeft hier enige inzage in.
 
 
De eerste workshop van 2020 ligt al weer achter ons. Dit verliep niet geheel
volgens plan, maar gelukkig kunnen we terug k�ken op een leerzaam en
gezellig weekend. 
 
Op 14 maart staat ons eerste clubexamen gepland. Verder zal Marieke
proberen zich weer te kwalificeren voor het WK Rottweilers. Corrie en
Katrines zullen meedoen aan het NIK voor Duitse Herders. Agnes, Melinda
en José gaan deelnemen aan het WK voor Hollandse Herders in Tsjechië. 
 
Dit biedt vast veel boeiende verhalen en verslagen voor de e-magazines die
gaan komen. Zoals u in de inhoudsopgave hebt kunnen zien bevat ook deze
uitgave voldoende stof.  Ik wens u dan ook heel veel leesplezier!
 
José Stienstra
Team Hondensport Hoogkerk

V oor ons ligt het eerste e-magazine van 2020. Het nieuwe jaar is
weer begonnen en er dienen zich nieuwe kansen aan. Wat zal
2020 brengen? Dat bl�ft toch alt�d weer spannend.
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2020 here we come
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De IPO-hondensporters weten het inmiddels wel; sinds 1 januari 2019
is onze sport, welke al vele jaren ‘IPO’ heet, omgeturnd naar ‘IGP’. Dat
was best even wennen. Maar naast een naamsverandering is er ook
besloten om het programma weer een keertje aan te passen. Met deze
vernieuwing z�n ook enkele keurtechnische snufjes ingevoerd.
 
Veel geleiders hebben al examens en wedstr�den gelopen met het nieuwe programma.
Langzaamaan begint het allemaal te wennen. Toch bl�ven er veel vragen over. En niet
alleen vragen over het nieuwe programma, maar ook over wat een keurmeester nu wil
wat je wel en niet doet op een wedstr�d.
 
Voor doorgewinterde africhters z�n veel zaken natuurl�k gesneden koek, maar voor
iemand die net begint met deze sport is het niet vreemd dat er heel veel vraagtekens z�n.
 

Brainstormsessie
Hondensport Hoogkerk bedacht hier iets op; een brainstormsessie over het nieuwe IGP
programma met hulp van keurmeester Berry Kleinhesselink. Wat een top-idee!
 
Op 23 november werd deze dag gehouden en het mag een succes genoemd worden. De
opkomst was misschien niet zo groot met zo’n 15 man (gemiste kans voor de afwezigen)
maar door het kleine groepje, was het juist mogel�k om veel vragen te stellen en
beantwoord te kr�gen. De meeste vragen waren vooraf opgestuurd zodat Berry zich goed
kon voorbereiden.
 
Er werd gepraat over alle facetten van onze sport. De drie afdelingen werden uitvoerig
doorgenomen en er werd veel aandacht besteedt aan de do’s en don’ts voor wedstr�den.
Wat is toegestaan? Waar let een keurmeester op? Wat is nieuw in het IGP-programma?
En waar kun je de meeste punten op verdienen?

Discussiedag 'Ins & Outs IGP'





Maar ook werd er ingegaan op het punt als er iets
fout gaat. Hoeveel ‘vr�heid’ heb je dan om iets aan 
te passen of b� te stellen? Waar ligt het omslagpunt
tot diskwalificatie? Berry legde het haarf�n uit. 
 

Uitstraling van de combinatie
De gewenste positie van de hond en de houding van de geleider ziet er sinds 2019 anders
uit. Ook de puntenverdeling heeft een make-over gekregen. Dat is goed om te weten als
jouw sterke punten op een ander vlak liggen.
 
Er werd uitgelegd dat de uitstraling van de combinatie steeds belangr�ker wordt en dat
het statige recht omhoog k�ken van de hond niet meer is toegestaan. Anderz�ds z�n de
punten die hiermee te verdienen z�n wel aan een maximum gebonden. Voor keurmeesters
is dit even omschakelen als ze een combinatie hierop beoordelen. 
 
De echtheid van de hond wordt steeds belangr�ker. Oftewel; heeft de hond echte
vechtlust of is het een aangeleerd kunstje? Dat speelt al een t�dje mee, maar het zal
steeds zwaarder beoordeeld worden. Daarvoor is het goed 'lezen' van honden enorm
belangr�k.
 
Toch bl�ft het een jurysport, want wat de ene keurmeester gewenst vindt, wordt door de
ander verafschuwd. Dat zal nooit veranderen. Maar gelukkig z�n er richtl�nen en daar kun
je je als geleider aan vasthouden.
 
Ook voor de mensen die al vaker op een wedstr�d hebben gestaan was er nog veel te
leren deze dag. Het is alt�d zinvol om wat slimme tips van een keurmeester te kr�gen.
Berry gaf een aantal voorbeelden uit de prakt�k. Situaties die toonden waar we  extra
aandacht aan moeten besteden, maar ook zaken waar keurmeesters in de toekomst beter
op gaan letten.
 
Gelukkig is niet alles veranderd en z�n er ook nog steeds zaken hetzelfde gebleven. Het
belangr�kste is en bl�ft dat hond en geleider genieten van deze sport. Of het nou IPO of
IGP heet. De doelstelling bl�ft om als een combinatie het veld te betreden. Een combinatie
die elkaar begr�pt en met elkaar wil werken. Dat was vroeger al zo en wordt (gelukkig)
steeds belangr�ker!
 
Ik wens iedereen een mooi, sportief en (hopel�k) succesvol 2020!
 
Met vriendel�ke sportgroet,
Melinda Fekken- de Kle�n
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Door de ogen van Klaas Stienstra
Inside informatie binnen de trainende ledengroep. Wat
speelt er binnen Hondensport Hoogkerk? Een impressie 
van het reilen en zeilen en hoe we met elkaar omgaan . 
 

 
 
 
Het moge duidel�k z�n dat we dit jaar uit een ander vaatje
gaan tappen. Hieronder een ink�kje in een aantal trainings-
dagen van de hondensportvereniging:
 
 
 
 
 
 

 
Zaterdag 11 januari 
De training is prima verlopen, met als hoogtepunt extra aandacht voor het nemen van
initiatief. Ook pakwerker Marth�s heeft goed werk geleverd. Voor de komende periode
willen we k�ken hoe we de invulling van de pakwerker gaan oppakken. Hiervoor worden
een aantal pakwerkers benaderd. Door twee nesten met pups is de afgelopen periode
behoorl�k vermoeiend geweest. Uit beide nesten heb ik een pup gereserveerd, maar ik
tw�fel. Omdat het fokprogramma wordt stop gezet is dit namel�k wel de laatste kans op
een echte Le Dobry.
 

Dinsdag 14 januari
De training van vanavond had twee gezichten. Enerz�ds goed, maar omdat we alt�d
kritisch moeten bl�ven, zag ik ook dingen waar we beter op moeten letten. Verder heb ik
dan toch de “puppyknoop” doorgehakt, het is Holland Xandor v. Le Dobry geworden.
 

Zaterdag 18 januari
Ik denk dat we vandaag een prima training hebben gehad. Omdat pakwerker Joeri zich
had afgemeld heeft Mark de honneurs waargenomen. José gaat met Naick aan de slag.
Ik hoop dat Naick met José een betere combi vormt dan met m�. Ik heb er vertrouwen in!
Sietze heeft inmiddels contact gehad met Leon om te helpen met pakwerk, dit klonk
positief.
 

Dinsdag 21 januari
Binnen de vereniging is kennisoverdracht heel belangr�k. Op dit punt zie ik genoeg
progressie. Omdat ik kritisch ben zie ik ook alt�d verbeterpunten. Daar moeten we als
club aan bl�ven werken. Het is f�n dat Jack z�n kwaliteiten laat zien en meewerkt aan
andere methodes. Wellicht kunnen we de volgende keer zelfs twee rondes pakwerk
doen, maar ja, wie is dan pakwerker?
 

BEGIN 2020
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Zaterdag 18 januari
Ik denk dat we vandaag een prima training hebben gehad. Omdat pakwerker Joeri zich had
afgemeld heeft Mark de honneurs waargenomen. José gaat met Naick aan de slag. Ik hoop dat
Naick met José een betere combi vormt dan met m�. Ik heb er vertrouwen in! Sietze heeft
inmiddels contact gehad met Leon om te helpen met pakwerk, dit klonk positief.
 

Dinsdag 21 januari
Binnen de vereniging is kennisoverdracht heel belangr�k. Op dit punt zie ik genoeg progressie.
Omdat ik kritisch ben zie ik ook alt�d verbeterpunten. Daar moeten we als club aan bl�ven
werken. Het is f�n dat Jack z�n kwaliteiten laat zien en meewerkt aan andere methodes.
Wellicht kunnen we de volgende keer zelfs twee rondes pakwerk doen, maar ja, wie is dan
pakwerker?
 

Zondag 26 januari
Over de training van gisteren, met een hele kleine groep, was ik heel tevreden. Het is duidel�k
dat plezier in de training de motivatie opdr�ft!Vandaag z�n we naar Hapert gegaan voor de
WK selectie Hollandse Herders. Het was mooi om zowel de oude als de nieuwe school in
africhting te zien. Evenzo waren ook de pakwerkers jong en oud. Naick heeft vandaag prima
werk laten zien, z�n conditie kan nog wat beter, maar daar wordt aan gewerkt. Ook Rasco liet
zich van z�n goede kant zien. De training maakte duidel�k dat het t�d wordt om weer eens met
een aantal honden te gaan springen zoals we dat lang geleden deden. Het was een goede
teambuilding, zelfs de kleine Dobry liet zich prima zien.
 

Zaterdag 1 en zondag 2 februari
Dit weekend stond een workshop gepland met Bennie. Door ziekte heeft h� zich helaas
moeten afmelden. Gelukkig kon Jack het stokje overnemen en dat heeft h� uitstekend gedaan.
Het is lang geleden dat ik zo genoten heb. Ik heb deze dagen veel progressie gezien. Belangr�k
is dat de hond b�het pakwerk niet alleen agressie laat zien, maar ook vertrouwen en plezier
heeft. Deze facetten kwamen goed uit de verf dit weekend, erg leuk om te zien!
 

Dinsdag 4 februari
Vanavond hebben weer een goede training gehad, het was een verkorte versie van de
workshop dit weekend. Het is f�n dat zowel Leon als Henry willen helpen als pakwerker.
Verder hebben we met Jack overleg gehad over hoe we de laatste 3 á 4 dinsdagen nog
optimaal gebruik van hem kunnen maken. Als we om 18 uur starten lukt het sommigen
misschien zelfs om twee sessies pakwerk op een avond te doen.
 

Ik ben trots om b� deze hondensport vereniging te mogen horen
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Trainingsworkshop

1 en 2 februari 2020 stond in het teken van een
trainingsworkshop met Benjamin Klock uit Zuid
Duitsland. De workshop was goed voorbereid; het
eten geregeld, de vlucht geboekt en het reisschema
gepland. Er hadden zich 14 deelnemers en 1 k�ker
aangemeld. 
 
Dan komt vr�dagmiddag om 15 uur het bericht dat
Benjamin ziek is en dat h� zich afmeldt. Net op het
moment dat ik met een deelnemer het trainingsplan
aan het doornemen was. Claus uit Denemarken en
Danielle met haar gezin uit Duitsland waren al
onderweg naar Nederland. Wat nú!?!?
 
Daar sta je met je goede gedrag. Geen instructeur,
geen pakwerker, maar wel 14 deelnemers die
rekenen op een trainingsweekend. De stress sloeg
toe. Van alles gaat door je hoofd: mensen die een
vr� weekend hebben gepland en onderweg z�n,
hotelreserveringen die gedaan z�n en eten dat is
ingekocht en voorbereid. 
 
Bellen, appen en vragen om teruggebeld te
worden. En ja, gelukkig was Jack bereid om het
over te nemen. Maar willen de aangemelde
deelnemers dit? Het weekend dat zo mooi zou
worden, dat zo goed was voorbereid veranderde
ineens in een moment vol onzekerheden en
vraagtekens. De deelnemers werden geïnformeerd
en gelukkig was iedereen positief dat Jack het wilde
overnemen. Iedereen kwam en maakte gebruik van
Jack z�n knowhow en pakwerkkunsten.
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Alles gaat door en vr�dagmiddag komen de eerste
deelnemers binnen. 1 met camper en 1 waarvoor nog
snel even een kamer b� Hotel Aduard wordt
geregeld. 
 
De sfeer is goed, gemoedel�k en vriendel�k wordt er
b�gekletst wat gedronken en eenieder gaat vroeg op
bed. Zaterdagochtend; het ontb�t staat klaar om 8.30
uur. Het is heerl�k relaxed, eenieder begroet elkaar en
het l�kt net een kleine reünie. De broodjes met beleg,
het eitje en een kop koffie of thee wordt ingenomen
en de verhalen stromen. 
 
Natuurl�k wordt nog even over Benjamin gesproken,
maar dan gaat de aandacht naar Jack en eenieder is
bl� om samen met hem te mogen trainen. Er wordt
geïnventariseerd waar de knelpunten liggen en wie
wat wil oefenen. Daarna wordt de indeling gemaakt
en wordt gestart met appèl. 
 

Internationaal
Het is een internationaal weekend, Duitsland,
Denemarken, Frankr�k, Nederland. De voertaal is
Nederlands, Engels en Duits en alles loopt vloeiend.
Het mooie is dat ook allerlei verschillende rassen
deelnemen, van Duitse Herder, Boxer, Rottweiler,
Mechelaar tot Hollandse Herder. 
 
Jack bek�kt eerst de hond/geleider en past daarna
z�n expertise toe en legt mensen vaardigheden
uit die ze eigen kunnen maken en toepassen. Een
ieder is geïnteresseerd en staat erb� op het veld. De
interesse is groot. Het weer doet ook goed z�n best
en de vorderingen b� de geleiders en honden groeien
t�dens het weekend. 
 
Om 12.30 uur staat de lunch klaar. Heerl�ke
Surinaamse bami gemaakt door Willie. Bedankt
Willie voor het voeden van al deze hongerige
monden. Na het eten wordt natuurl�k de Duitse
traditie in ere gehouden. Gebak! Het heeft heerl�k
gesmaakt en de eerste ronde van alle deelnemers is
geweest. 
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Na het eten worden nog twee sessies gedaan en
om 19.30 uur z�n zowel geleiders als honden moe
van een intensieve dag. De avond wordt nog even
gebruikt om te eten en lekker te kletsen over van
alles en nog wat en eenieder gaat op t�d in z�n
bedje want zondag moet er weer hard gewerkt
worden.
 

Zondag
Helaas laat het weer ons zondag iets in de steek,
het veld ziet er niet uit, maar de honden hebben
goede vorderingen gemaakt en dat is zo mooi van
een intensief weekend waarop veel getraind wordt.
Ook de geleiders bl�ven geïnteresseerd in elkaar en
het weekend wordt om 18 uur afgesloten met een
drankje en wat lekkers op tafel. Jack wordt bedankt
voor z�n flexibiliteit, dat h� op zo’n korte term�n
wilde invallen en voor al het werk wat h� heeft
verricht voor de geleiders en de honden. 
 
De terugreis wordt in gang gezet en via de app
meldt iedereen dat ze veilig z�n thuis gekomen. Het
voelde b�zonder, wat een top weekend en wat was
iedereen weer bl� om elkaar te zien en om samen te
mogen sporten met z�n of haar hond. 
 
Op naar 7 & 8 maart met Klaus Mallion.







20 - HH februari 2020

Even voorstellen

K
A

TR
IN

ES V
A

N
 D

ER
 ZW

EEP

Over m� en m�n hond:
Ik ben Katrines, 31 jaar oud, lid van Hoogkerk sinds november 2018 en ik train IGP.
M�n hond is Diesel vom Nordenstolz, een Duitse herder reu van 5,5 jaar oud.
 

Huidige status en doel:
Op het moment train ik met m�n Duitse herder, Diesel vom Nordenstolz. Ik heb recent
IGP II behaald en het is m�n doel om IGP III te behalen en te zien of we eventueel mee
kunnen draaien op een paar wedstr�den.
 
 
Ik ben ook kringgroep pakwerker, maar doe hier op het moment niet veel mee,
vanwege een oude blessure aan m�n schouder en gebrek aan conditie. Ik draai soms
nog wel eens een hondje mee in pakwerk, als dat nodig is. Maar het echte werk (tien
honden of meer op een avond) gebeurt niet zo vaak meer.
 
M�n ervaring in de hondensport, en hoe ik hier in “verzeild” ben
geraakt
Ik ben rond dertien jaar geleden op kamers gegaan, voor m�n studie. Hier had ik geen
hond, wel hebben m�n ouders alt�d een hond en andere dieren gehad. M�n zusje
(Corrie, die traint ook b� Hoogkerk) en moeder waren al een jaar of twee bezig met
honden trainen, in Leeuwarden. Ze vroegen of ik eens mee wilde gaan en dat deed ik.



Samen met m�n zusje heb ik toen een cursus pakwerk gedaan. Helaas voor m� was
iedereen  lyrisch over het talent van m�n zusje. Dit moet ik nog regelmatig van haar
aanhoren… Uiteindel�k ben ik geslaagd en Corrie niet. De keurmeester achtte haar toch te
jong en vond dat ze kracht miste.
 
Nadat ik kringgroep pakwerker ben geworden, kreeg ik een hond, Arras van de Hildernisse,
een reu. Hier ben ik mee gaan trainen, maar helaas had deze hond HD. Hierna heb ik nog
een teef en een reu gehad. 
 
Huidige trainingsmethode en waarom ik voor deze methode gekozen heb
Rond 6 jaar geleden ben ik gaan samenwonen met m�n vriendin, die toch wel weer een
hond wilde. Z� was namel�k van huis uit alt�d een Jack Russel of andere honden gewend.
Toevallig had m�n moeder net een nest pups gefokt, waaronder Diesel, de hond waar ik nu
mee train en Dax, de hond van Corrie. Ik werd vanzelfsprekend weer teruggezogen naar de
hondensport. Terug naar Leeuwarden.  
 
M�n moeder en zusje volgden appèl-lessen via Bianca Eagerdog, een instructrice die werkt
volgens de “Touch-methode”.  Een hond-vriendel�ke methode, waar w� ons erg f�n b�
voelden en deze methode past ook prima b� ons type honden. In het begin werd hier nog
veel om gelachen toen w� in Leeuwarden kwamen met onze aparte manier van lopen en
alt�d met het handje aan de neus van de hond.
 
Hier heb ik me maar overheen gezet, ik dacht, laat ze maar lachen, we zien straks wel wat
het wordt en zolang ik zelf in een trainingsmethode geloof, bl�f ik hierin doorgaan! Hier heb
ik dus een vr� goeie basis (vind ik zelf in ieder geval) gelegd voor het appèl. Ik had erg veel
plezier in trainen van appèl, geweldig hoe m�n hond liep als een tuigpaard! En dan te
bedenken, dat de hond alt�d alles voor me uitvoert qua oefeningen en dingen, als h� iets
verkeerd doet, hoeft h� het woordje “fout” maar te horen en h� verandert van gedrag en
positie naar de correcte positie.
 
Voor manwerk had m�n moeder contact met mensen uit Canada, die een eigen manier van
trainen hebben. In het begin b�ten ze amper tot niet op een echte mouw, maar juist veel op
eigen geleider/trainer die met een rol eerst de hond leerden vasthouden. De hond mag pas
b�ten wanneer er een commando gegeven word! Dit is een goeie basis om uit te bouwen
naar manwerk vond ik.
 
Deze methode past goed b� m� en m�n moeder, omdat w� vaak samen trainden zonder
pakwerker. Er was een gebrek aan pakwerkers op de club en met deze methode hadden we
die in de beginfase van de hond amper nodig. Uiteindel�k zal de hond toch wel ergens echt
pakwerk moeten gaan doen. Uiteraard, om onder ander dreiging te ondergaan.
 
 
 



 



Hoogkerk
Ik heb me sinds vorig jaar aangesloten b� Corrie, in Hoogkerk. Hier train ik met plezier
pakwerk met m�n hond. Jack is van mening dat er meer uit honden te halen valt als je ze
wat meer in agressie kan laten b�ten, of in ieder geval dat ze weten dat het soms
(spelenderw�s uiteraard) menens moet z�n! Dit hebben we dus geprobeerd toe te passen
op Diesel, wat zeker z�n vruchten afwerpt. Van zichzelf was Diesel een beetje onzeker
tonend, voor een examen prima! Maar toch, het kon beter en “echter” vonden we. 
 
Dankz� de methode van Jack heeft h� geleerd wat h� moet doen om zichzelf stoerder te
laten voelen. Het is natuurl�k nog lang niet af en of het ooit af komt, weten we niet. Maar,
zolang we ergens aan werken kan er verbetering optreden, toch?! 
 

Examens
Ondertussen ben ik dus begin dit jaar begonnen met examens te doen!  Voor het eerst en
na tien jaar op-en-aan trainen met honden, eindel�k eens het echte werk! IGP I heb ik in
maart behaald op de NKK Duitse Herders. 264 punten, prima vond ik! Punt van aandacht
bleek nu achteraf, dat ik niet te makkel�k moest denken over het speuren. Toch heeft de
hond me echt niet laten zitten, appél liep ik trots over het veld, de hond deed het geweldig!
Pakwerk was ook prima in de korte t�d die Diesel had gehad om “echt” te b�ten op een
pakwerker. Van november 2018 t/m maart 2019 ongeveer om wat b� te schaven en toch
slagen op een wedstr�d. Ik was er zeer tevreden mee.
 
Afgelopen oktober heb ik meegedraaid op de NIVK, met een prima resultaat voor IGP II,
weer 264 punten! Weer liet de hond in m�n ogen een geweldig beeld zien in appél! In het
manwerk zag je nu toch wel dat de hond en ik, weinig ervaring hierin hebben, maar dit is
denk ik prima op te lossen. Ik train nu lekker door en heb als doel om IGP III te behalen en
misschien mee te draaien op wedstr�den. Voor m� z�n wedstr�den echt een motivatie om
aan het werk te bl�ven met m�n hond. 
 
Katrines van der Zweep
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De perfecte foto(graaf)

Op deze foto:
Holland Gandor v. Le Dobry (12,5 jaar)
Holland Jango v. Le Dobry (10,5 jaar, halfbroer Gandor) 
Holland Rasco v. Le Dobry (4 jaar, zoon Jango)

 

Het perfecte plaatje is voor iedereen anders. Wensen, inzichten en ideeën z�n net zo talr�k
als dat er mensen z�n. Maar ik had een grote wens: m�n 3 honden gezamenl�k op een foto;
oom, vader en zoon. Nou, zullen de meeste denken, dat is niet zo moeil�k: je brengt het stel
naar een leuke locatie, gaat zelf een paar meter verder staan, je pakt je mobiel, maakt een
foto -klik- en de baas is bl�. 
 
Helaas…..ik zal jullie de bloederige details besparen, maar m�n trio gaat niet meer ‘lief naast
elkaar liggen’ sinds de oudste en jongste een meningsverschil hebben over de rangorde en de
vraag wie de langste adem heeft, is nog niet beantwoord. Maar gelukkig bestaat er zoiets als
‘digitale fotobewerking’.
 
Ron van Hal is toevallig fotograaf en niet geheel toevallig heeft h� al m�n honden al
meerdere malen voor z�n lens gehad, voornamel�k vanwege onze IGP-sportactiviteiten waar
Ron regelmatig trouw aanwezig is. H� heeft het talent om de hond in een heel natuurl�ke,
maar wel stoere houding op de foto te zetten. Maar ik wilde dit keer geen actiefoto waarop
ze in een pakwerker hangen of over een schutting vliegen, nee ik wilde gewoon een foto
waarop deze drie in hun natuurl�ke houding met hun eigen karakteristieke uitstraling
vastgelegd zouden worden.
 
Ik legde m�n wens voor aan Ron en h� tw�felde geen moment. ‘Natuurl�k, gaan we regelen’.
Waarsch�nl�k heeft h� later wel een momentje van sp�t gehad na vele uren photoshop, maar
het resultaat is er wel naar om trots op te z�n.



 
We planden een dag in oktober, waarb� je hoopt op constant weer, want elke hond werd
individueel op de foto gezet. De perfecte plaatst werd uitgemeten met een spuitbus, de juiste
houding aangenomen en dan maar hopen dat je viervoetige maatje ook nog even een beetje wil
meewerken…
 
Geen studiowerk, maar op een d�k, langs het meer. Een natuurl�ke foto en dus een grotere
uitdaging. Want in de studio heb je zelf iets te zeggen over het licht en nu moet je gokken dat de
weergoden een beetje goede zin hebben en niet ineens een regenbui tevoorsch�n toveren. Maar
het is gelukt! We z�n zeker een uur bezig geweest om de foto’s zo gel�kwaardig mogel�k te
nemen en daarna ging Ron thuis aan de slag. Want drie individuele foto’s moesten worden
samengesmolten tot één familiefoto.
 
En wat ben ik bl� met het resultaat! M�n drie kanjers gezamenl�k op één foto, in een zo natuurl�k
mogel�ke houding. Ik zie dit als een knap staaltje vakmanschap als je van te voren in staat bent
om de foto’s zo te nemen zodat je weet dat je later achter je pc het resultaat kan maken, wat je
vooraf hebt bedacht.
Ron, enorm bedankt voor de moeite die je hier in hebt gestoken.
 
Ben je ook nieuwsgierig hoe Ron jouw trouwe huisvriend kan vastleggen in het perfecte plaatje?
Ga naar www.ronvanhalfotografie.nl en laat je inspireren.
 
Melinda Fekken- de Kle�n
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AGENDA HONDENSPORT HOOGKERK

14 maart 2020
Hondensport Hoogkerk
VZH- & IGP-examen

10 april 2020
Hondensport Hoogkerk
Fysiotherapie Patricia Maria Calvo

1, 2 & 3 mei 2020
Tsjechië
WDSF World Championship IGP 
WDSF World Cup Agility & Behendigheid

7-8 maart 2020
Hondensport Hoogkerk
Trainingsweekend Klaus Malion

28-29 maart 2020
Hondensport Hoogkerk
Trainingsweekend Milan Rímek

4-5 april 2020
Werkgroep Flevoland
Piet Hein Bokaal

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

18 april 2020
De Ommelanden
NBG Regiowedstr�d Ommelanden

19 juli 2020
Rotterdam
NK IGP Rottweilers

20 oktober 2020
Hongar�e
WK IGP Rottweilers



Vanaf nu pr�ken alle advertenties op de deur in de kantine. Steunt u
ons al en hebt u een actuelere foto? Of wilt u onze club ook steunen?

Vraag dan naar de mogel�kheden
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AGENDA NBG

FCI Wereld Kampioenschappen IGP 
Alle Rassen

9 t/m 13  september 2020
in Apeldoorn

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 D�k

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 hierb�.
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:



AT THE END
OF THE DAY
YOUR FEET

SHOULD BE DIRTY,
YOUR HAIR MESSY
AND YOUR EYES

SPARKLING

 


