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

VZH en IGP Sport en Prakt�k
 
Hondensport Hoogkerk bestaat uit:
 

 
 

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

 
 
Uiteraard z�n er algemene uitgangspunten (trainingsmethodes). Enkele voorbeelden
hiervan z�n:
 
• Een positieve leermethode
• Niet “controleren” maar aanleren
• Consequent gedrag aanleren aan de baas
• Een autoriteit z�n zonder autoritair te doen
 
Het digitale Magazine Hondensport Hoogkerk versch�nt enkele keren per jaar. 
Leden (cursisten), adverteerders en sponsoren ontvangen automatisch een notificatie via
email. Op www.hondensporthoogkerk.nl kunt u zich aan- of afmelden om het digitale
Magazine Hondensport Hoogkerk te ontvangen.
 
De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te w�zigen. Bestuur en redactie z�n
niet verantwoordel�k voor de inhoud van ingezonden stukken en advertenties.
 
U kunt stukken mailen naar: info@hondensporthoogkerk.nl
 
Betalingen kunnen geschieden op bankrekening t.n.v. Hondensport Hoogkerk, Rabobank
IBAN: NL92 RABO 0119301415
BIC: RABONL2U
 
Onze accommodatie is gevestigd aan de Zuiderweg 64, 9745 AE te Hoogkerk
                                                                        (tegenover nummer 89 het laantje in)

Hondensport Hoogkerk
 Trainingscentrum voor mens & dier

Trainingst�den en -dagen z�n te vinden op onze websites:
www.hondensporthoogkerk.nl     -    www.activedogcare.nl
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hebben het moeil�k, maar ook voor werknemers is het onzeker. De impact is enorm en geldt
voor iedereen. In de hondensport z�n groepstrainingen niet meer mogel�k en examens en
wedstr�den worden afgelast. Wie had dit ooit kunnen verwachten?
 
Terw�l ik dit typ staat onze pup Dobry achter me. H� heeft een kluif in z�n bek en piept een
beetje. Een smile op m�n gezicht. H� doet me stilstaan b� de kleine dingen die het leven zo
dierbaar maken. Dingen die we soms moeten verliezen om te beseffen hoe waardevol iets
voor je is. Deze t�d doet beseffen dat we meer in het hier en nu moeten leven. Waarom
wachten? Waarom geen t�d maken voor wat ook nu kan?
 
Dobry geeft duidel�k aan dat h� het gister veel leuker vond. Toen we samen bezig waren,
samen trainden. Gister was er interactie. Aandacht aan elkaar besteden is leren. Zonder
aandacht is er geen leren. Er wordt me wel eens gevraagd hoe het kan dat onze honden zo
goed luisteren. Het antwoord is eenvoudig:
 
 
Vaak horen we wel iets, maar luisteren we niet. We vullen in of onderbreken. Een goed
luisterende hond begint b� de samenwerking tussen jou en je hond. Vertrouwen en respect
vormen de basis van verbinding. Het is een kwestie van aandacht en t�d investeren in je
hond. Het tempo waarin je stappen in de opvoeding of training kunt zetten is afhankel�k van
het ras, je inzet en het vermogen van zowel jezelf als je hond. Je kunt voor een groot deel zélf
je hond 'perfect' maken, maar dat gaat niet vanzelf. Je moet luisteren naar je hond.
 
Zoals we in deze pandemie moeten luisteren naar de overheid, ons houden aan de regels en
vertrouwen op wat er wordt besloten. We moeten gaan samenwerken en zorgen dat we hier
met elkaar uit komen. Verbinding en vertrouwen zal ons er doorheen helpen. Als we daarin
investeren vergroten we de kans dat we op de langere term�n weer in een gelukkige en
respectvolle samenleving herenigen.
 
Ik wens een ieder veel leesplezier, maar vooral; bl�f gezond en hou je aan de regels. Zodat
we binnenkort weer onze taken kunnen oppakken en weer samen kunnen functioneren.
 
José Stienstra
Team Hondensport Hoogkerk

W aar moet ik beginnen? Er is zoveel veranderd de afgelopen maanden. De wereld
staat door Covid-19 letterl�k op z�n kop. De 1.5 m samenleving heeft z�n intrede
gedaan, sociale contacten worden vermeden, grenzen gaan op slot, bedr�ven
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Een luisterende hond begint b� een luisterende baas





Eindel�k weer een examen op Hoogkerk, het was
spannend of het door mocht gaan i.v.m. Corona, maar
in overleg met de keurmeester ging het door.
 
Helaas hadden we deze keer weinig kandidaten die meededen aan
het examen. Je zit alt�d met plannen: wanneer wel, wanneer niet? Is
de hond er klaar voor? En de geleider?  
 
De stelregel b� Hondensport Hoogkerk: je moet klaar z�n voor een
examen, anders doe je niet mee. Waarom? Als met je hakken over
de sloot het hoogst haalbare is dan is het risico om te zakken te
groot. En dat willen we voorkomen. Want een negatieve ervaring
gaat niet alleen vastzitten in het hoofd van de geleider, het slaat
ook over op de hond. 
 
De hond voelt dat de baas anders is als b� een training, maar snapt
de reden niet. Waarom doet de baas vandaag anders? Waarom
zegt h� niets of corrigeert h� m� niet? Waarom beloont h� m� niet, ik
doe het toch goed of fout? Het is b�zonder dat een examen zoveel
stress oplevert b� geleiders.
 

 
Examens z�n zelden makkel�k of leuk. Soms vraag je je dan ook af
waarom je jezelf voor de leeuwen zou gooien. Je zou de volgende
instelling moeten hebben: ik ga de wereld laten zien waarom ik
zoveel t�d en energie in m�n viervoeter investeer. Dit is waarom ik
alt�d van huis ben! Als je dan ook nog slaagt? Wat is er niet mooier!

VZH / IGP-examen

Waarom z�n er eigenl�k examens?

14 maart 2020
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Instructeurs proberen met name beginnende geleiders zo goed
mogel�k voor te bereiden op wat er b� een examen komt k�ken.
Het streven is een perfecte oefening aan de keurmeester tonen.
Hier kr�g je maar 1 kans voor. Het is een momentopname, maar
het voordeel is wel dat je het t�dens een ander examen opnieuw
kunt doen.
 
Een goede voorbereiding is het halve werk. Weet wat er van je
wordt verwacht: je hond clean handlen, geen inwerking, niet
helpen, niet corrigeren, niet belonen in de vorm van spel of eten
en toch de concentratie weten vast te houden van je hond. Dat
is het doel.

Voorbereiding

Op 29 februari vond het proefexamen plaats. We lopen t�dens
de training immers nooit een heel programma zonder te belonen
en spelen. Op Hoogkerk is het proefexamen een kopie van het
echte examen. Het stadsgedeelte, de chipcontrole en zelfs het
afmelden wordt meegenomen. De geleiders weten exact wat ze
kunnen verwachten en ze weten dat ze er klaar voor z�n!

Proefexamen

Het examen op 14 maart werd met een 100% score afgesloten.
Het Coronavirus gooide b�na roet in het eten, maar na overleg
met keurmeester Arie Stam kon het toch doorgaan.  Een hele
opluchting voor de geleiders. Iedereen kon toch de kunsten
tonen waarvoor ze zo hard hadden getraind. En met succes!
Gefeliciteerd allemaal!

100% score

Tot slot nog enkele bedankjes: de mooie speurvelden van de
Familie van W�k, met zorg geselecteerd door Klaas Stienstra
die  tevens wedstr�dleider was. Sietze Plazier, die spoorlegger
was en het kantinebeheer deed. Marieke Vaandrager die
verantwoordel�k was voor het secretariaat  en als geleider
met witte hond optrad. Celine Froentjes die de cadeautjes
verzorgde, pakwerker Mark Venema, keurmeester Arie Stam
en alle bezoekers die deze dag b�zonder maakten.
 

Tot slot



VZH/BH combinaties
geslaagd voor afd. A en B
Jolanda Bus met Uzzie
Martin Jongsma met Tygo
Patrick Edens met Chase
 
IGP 1
Melinda Fekken de Kle�n met Rasco 
Score:   95 -91- 91
 
IGP 3
Agnes Plazier met Barry 
Score:    86 - 81 - 82
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M�n naam is Jolanda Bus en ik woon met m�n man Jaap
in Bedum. Na 30 jaar verschillende rassen herders te
hebben gehad (3 Mechelse Herders, 2 Beaucerons en
een kruising Herder) woont sinds januari 2018 Holland
Uzzie van Le Dobry b� ons.
 
We hadden al snel door dat Uzzie snel leert en dat h� heel graag iets
voor ons wil doen. Zo kwam ik met Uzzie b� José terecht. Je bent
tenslotte nooit te oud om iets te leren. Uzzie pikte de oefeningen snel
op. Voor een jonge hond kon h� al veel.
 
Ik werd gevraagd om b� het WK 2018 in Roden te helpen en ik zag
hoe de Hollandse Herders hun geleiders vol aandacht volgden. Ik was
nieuwsgierig hoe je je hond op de IGP-manier kunt laten volgen.

Op naar het VZH-examen

VZH-groep
Toen Uzzie en ik mee mochten doen in de VZH-groep vonden we dat
volgen onder de knie kr�gen dan ook een mooie uitdaging! In de 30
jaar dat we honden hebben had ik nog nooit meegedaan aan een
officieel examen van de Raad van Beheer! Een moeil�k examen
waarb� veel concentratie van jou en je hond wordt verwacht.
 
Het nadeel is dat Uzzie snel erg opgewonden raakt. Gelukkig was het
examen nog lang niet en hadden we nog even de t�d. Uzzie was ook
nog te jong. Om examen te doen moest h� minstens 15 maanden z�n.
 
Thuis waren we veel aan het oefenen. Het moeil�kste was het netjes
aan het been volgen. Uzzie loopt erg graag voorop! Op het veld ging
het volgen beter dan op de stoep. Met worst of met de bal ging het
ook beter.
 
Daarnaast trainden we wekel�ks b� José in Hoogkerk en langzaam
zag ik vooruitgang. Het afbouwen van voer was een hele uitdaging! In
het bos ging h� netjes af als er fietsers of joggers aan kwamen. H�
had geen aandacht voor deze afleiding. H� dacht alleen: "Wanneer
gaan we verder met de bal spelen?"
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De 'zit' en 'af' waren ook geen probleem. Alleen het loslaten van
de bal was een dingetje. Als Uzzie door heeft dat je de bal gaat
opbergen of als h� moe wordt dan gaan de kaken st�f op elkaar!
Maar dat gaat gelukkig ook steeds beter. Consequent bl�ven en
net iets slimmer z�n dan Uzzie is de manier.

Proefexamen
Uzzie was inmiddels twee jaar. Opeens was er een datum! Ik hoor
het José nog zeggen: "14 maart is het examen."
Er moest een logboek b� Raad van Beheer aangevraagd worden. Er
was een loopschema en dan nog allerlei andere dingen! Op de
website staat het als volgt:
 

"Het programma VZH bestaat uit gehoorzaamheids-
oefeningen op het veld en een prakt�kgedeelte. Het
prakt�kgedeelte omvat een aantal oefeningen,
uitgevoerd op de openbare weg in matig drukke
situaties."

Ik had de oefeningen van het stadsgedeelte nog niet met Uzzie
gedaan. Dus regelde José een proefexamen. Ik was erg nieuwsgierig
hoe dat zou gaan. Lopen in een groep met voor Uzzie onbekende
honden. Door een massa mensen lopen, ingesloten worden door
vreemde mensen en aan de paal met m� uit het zicht. Maar het ging
allemaal b�zonder goed! Volgens José waren we er klaar voor.
 

Het VZH examen
Ondanks het Coronavirus mochten we op 14 maart nog
net examen doen. Het was die dag fris met wat zon. Ik
was erg benieuwd hoe het volgen zonder voer zou gaan. 
 
En toen was het zover! Eerst het deel op het oefenterrein:
volgen, langzame pas en looppas, de wendingen, halt
houden en volgen door de groep aangel�nd. Daarna los
volgen met langzame pas en looppas en de wendingen.
'Zit' en doorlopen. 'Af' en doorlopen. Hier komen en 'voet'.
Afliggen met geleider op afstand, terw�l een ander
dezelfde oefeningen doet.
 
Met het volgen was Uzzie steeds voor m�, maar h� bleef
wel opletten. En volgens José liep h� voor het eerst met de
staart laag. We hadden 55 punten van de 60. Ik ben echt
supertrots op m�n topper!
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Het jaar 2020 zou het jaar worden om
resultaten te behalen met m�n x Mechelse
herder Tygo (ook wel Pony genoemd). Ik schr�f
'zou' omdat het door de Coronacrisis anders
loopt dan gepland.
 
In 2019 spraken we op de club over doelstellingen en het
belang daarvan. Vervolgens ben ik gaan nadenken over wat
haalbaar is. Ik had bedacht dat ik VZH begin 2020 wil halen
en IGP 1 later in het jaar.
 
Het trainen ging met ups en downs. De hond moet leren
begr�pen wat de baas bedoelt... Hier wordt het al moeil�k.
Na vele uren van training met de baas gaan we het de hond
leren. Klaas had goede hoop, concentratie was ons
hoofddoel. Dat geldt zeker voor m�n concentratie, op t�d
belonen en FUN. FUN staat b� ons voorop ondanks dat het
voor m� erg moeil�k is om 2 dingen tegel�k te doen (ik ben
geen vrouw ). Toch gaat het ons goed af, headset op en
daar gaan Klaas en ik door weer en wind. Chapeau!
 
Het examen zou op 14 maart plaatsvinden. Oké, dus nu
werd het serieus. Uit m�n hondenverleden (ongeveer 20 jaar
geleden) weet ik dat stress niet m�n sterkste kant is. Maar
goed afspraak is afspraak en we gaan er voor. Een week
voor het examen werd het toch nog spannend i.v.m. de
Corona-situatie. Gaat het door of niet?? 
 
Gelukkig had ik geen stress of spanning. Ik had er zelfs zin in
en hoopte oprecht dat het door zou gaan. En ja, op zaterdag
14 maart geen gekke dingen. 's Morgens gewoon doen wat
je alt�d doet. Met in m�n achterhoofd galmend: "als de hond
in de training iets niet vlekkeloos kan, verwacht het dan ook
niet op een examen of wedstr�d." 
 
Het examen verliep goed en we hadden alles onder controle.
Het ging niet helemaal zoals in de training maar we hebben
het goed gedaan 55 punten van de 60. Mocht het allemaal
lukken om IGP 1 te doen dit jaar dan horen jullie het.  Na het
examen hebben we nog heerl�k na geborreld en gepraat,
TOPPIE.
 
Ik wil de organisatie en iedereen die m� geholpen heeft 
bedanken voor de mooie dag.
 
Groeten, Martin Jongsma en Tygo

VZH-examen als doel
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AFSCHEID JACK
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1 maart 2020

Februari stond in het teken van het
vertrek van Jack. Natuurl�k lieten we dit
niet stilletjes voorb�gaan. T�dens de
laatste trainingsavond hield de IGP-groep
een afscheid. Jack kreeg veel cadeautjes
die h� mee kon nemen naar Duitsland.
Wat Jack niet wist was dat er op donderdag 27
februari een surpriseparty was georganiseerd.
Met stille trom naar Duitsland vertrekken zat er
voor Jack niet in. Hartverwarmend om te zien hoe
groot de opkomst was! Mensen van Hondensport
Hoogkerk, veel klanten en cursisten van Active
Dog Care, vrienden en kennissen...
 
Veel lieve, persoonl�ke woorden, een overvloed
aan kaartjes en cadeautjes, hapjes en drankjes.
Namens Jack bedanken we iedereen voor het
prachtige afscheid dat h� alt�d als herinnering zal
meedragen.
 
Op onze website staat een korte video-impressie
van de surpriseparty.
 
De verhuizing van Jack naar Duitsland betekent
dat h� geen deel meer uitmaakt van NBG HSV
Hoogkerk. H� laat z�n roots achter en begint een
nieuw hoofdstuk in z�n leven.
 



Benjamin Klock, Knut Fuchs, Mia Skogster, Peter Scherkl, Florian Knabl, Petra en Theo Sporrer.
Jack is daarnaast nog in Finland geweest en heeft onder toeziend oog van Tuukka Nikola z�n
schoolstages mogen lopen. 
 
Ook ging h� naar Les Flores in Amerika om z�n kennis verder te ontwikkelen. B� Bart Bellon
rondde h� de NePoPo school zilver en goud af. H� liep met veel goed presterende mensen mee,
zoals Klaus Malion, Knut Fuchs, Yannick Kayser en Benjamin Klock. Jack is kynologisch
instructeur en treedt daarnaast op als gastdocent b� de Tinley Academie.
 
In de sport wist Jack z�n sporen ook te verdienen. H� heeft in Friesenheim meegedaan aan de
Regionale Kampioenschappen, de DVG (Duitse) kampioenschappen, diverse NBG wedstr�den
en andere rassen wedstr�den. H� boekte mooie resultaten met z�n hond Holland Messi v. Le
Dobry, de enige Hollandse Herder die samen met Jack ooit het podium wist te bereiken b� de
Nederlandse Kampioenschappen Alle Rassen. Vorig jaar werden ze Wereld Kampioen in
Amerika.
 
Jack geeft inmiddels zelf workshops. Hiervoor reisde h� onder andere naar Duitsland, Spanje en
Frankr�k. H� reist regelmatig naar Lyon waar h� nu een trainingsgroep begeleidt.
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Terugblik
Op ongeveer 14-jarige leeft�d werd Jack lid
van Hondensport Hoogkerk. H� was
sindsdien niet meer weg te denken uit de
sport. Alle t�d en energie werd gestoken in
z�n opleiding tot pakwerker, geleider en
later ook tot trainer / coach van de club-
leden. Jack heeft door de jaren heel veel
voor onze vereniging betekend.
 
De volgorde weet ik niet meer precies, maar
het startte allemaal met workshops van
onder andere Bart Bellon, Yannick Kayser,
 
 



 
In Hoogkerk hebben we veel prof�t gehad van
Jack als pakwerker maar ook van z�n inzichten
als trainer en coach. Andersom kon Jack ook
alt�d rekenen op de onvoorwaardel�ke steun van
de leden van Hondensport Hoogkerk.  Jack
trainde vaak samen met Joël Edery, h� was de
coach van Marieke b� de aanvang van haar
wedstr�dcarrière en t�dens het WK Rottweilers
in Denemarken.
 
Het is voor ons even wennen om zonder Jack
door te gaan. We hopen hem nog vaak terug te
zien in Hoogkerk.





Dat hier soms ook minder leuke dingen b� komen k�ken bleek half maart. Het water van het
damestoilet liep niet meer weg en de vraag was: wat is de oorzaak? Hondensport Hoogkerk
is stukje b� beetje opgebouwd. We investeerden door de jaren heen vooral in kennis en ook
in zaken die de training van de hond ten goede komen.
 
B� IGP z�n trainingsmateriaal, een goed veld en verlichting prioriteit. Aan een kantine en
toiletten stellen we toch iets minder hoge eisen. Maar een niet werkend toilet is een ander
uiterste. Klaas probeerde het tevergeefs op te lossen met ontstoppingsspul. Daarna maar
met een slang en hogedruk k�ken of er een verstopping was te vinden. Het water van het
damestoilet bleek richting de kantine te lopen, maar waar?
 
Vervolgens een bedr�f ingehuurd met apparatuur om te k�ken waar het probleem zich
bevond. De riolering bleek verzakt. Gelukkig zat de oorzaak van het probleem niet ver van
het damestoilet, want de betonvloer moest eruit worden gekapt.
 
De leden van Hondensport Hoogkerk kwamen samen in actie om deze rotklus te klaren.
Martin Jongsma heeft met een grote machine sleuven geslepen, zodat de vloer er netjes
uitgekapt kon worden. Patrick Edens en Andy Stienstra hielpen om het stuk betonvloer te
verw�deren. Het punt waar de leiding was verzakt werd gelokaliseerd. Andy kapte alles
verder uit en legde samen met Klaas de leiding opnieuw aan. Klaas heeft het stukje vloer
weer gestort en Martin heeft de tegels gelegd.
 
We z�n b�na een maand verder, maar het damestoilet is weer gebruiksklaar. Heren bedankt
voor jullie inzet en harde werk, ondanks dat het niets met honden trainen te maken heeft.
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WERKZAAMHEDEN CLUB
Op een club ben je afhankel�k van de inzet van vr�willigers en sponsoren.
Een club wordt gedragen door mensen die de vereniging een warm hart
toe dragen. Natuurl�k kom je als lid naar Hondensport Hoogkerk om met
je hond te trainen. Maar als vereniging vang je dingen samen op.
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Trainingsworkshop Klaus Malion

Workshops hebben als doel om in een korte t�d heel veel kennis over een
bepaald onderwerp te vergaren. Een soort intensieve mini-opleiding in één
of meer dagen. Workshops z�n niet bedacht om je een relaxed gevoel te
geven. Ook z�n ze niet alleen bedoeld voor professionals, want die geven
namel�k zélf de workshop.
Workshops en seminars z�n erg geliefd b� hondensporters. Als je zo'n mini-opleiding kiest die
b� je trainingsmethode past dan zou je in één weekend zomaar 10 stappen verder kunnen
komen en dat is geweldig! B� workshops z�n deelnemers vaak ietwat terughoudend over hun
eigen kunnen op het moment dat het prakt�kgedeelte aan bod komt. Ben ik wel goed genoeg?
Eh nee, gelukkig niet!!!! Anders zou iedere andere deelnemer zich wel erg ongemakkel�k voelen.
Tenslotte doet iedereen mee met dezelfde reden: met méér kennis weggaan dan waarmee je
aankwam. Je maakt fouten, leert ervan en gaat met oplossingen naar huis.
 
Gelukkig organiseert HSV Hoogkerk veel workshops. Er is een groot scala aan mogel�kheden
om je kennis te vergroten. Het leuke is dat vaak dezelfde mensen terugkomen en je de geleiders  
en honden steeds beter leert kennen. Ook z�n er alt�d een paar ‘nieuwe’ b�, die zich eerst wat
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Op 7 en 8 maart kwam de Duitse africhter Klaus
Malion op uitnodiging van HSV Hoogkerk naar
Nederland. Ja, dat was net voor de Corona-crisis.
De belangstelling was groot. Zowel leden als niet-
leden kwamen vanuit heel het land, maar ook uit
Duitsland en Denemarken naar Hoogkerk om de
workshop b� te wonen.
 
Klaus Malion heeft heel wat kampioenschappen op
z�n naam geschreven en is een erkend pakwerker
met een flinke dosis kennis en inzicht. 
 
De groep bestond uit geleiders van uiteenlopende
niveaus. Van mensen die voor het eerst een
werkhond hebben tot geleiders die kampioenschap-
pen op hun naam hebben staan. Ook qua honden
was er diversiteit. Er was een pup van 3 maanden
en de oudste hond was 7 jaar oud. Kortom, een
gemixte groep die elkaar hielp, ondersteunde en die
samen leerde.
 

onwennig en verlegen opstellen door de al eerder
genoemde vraag ‘ben ik wel goed genoeg’? Het
antwoord: Zeker! Want daarom ben je hier.
 
Aan het eind van een tweedaagse sessie ben je
volledig gesloopt, zit je hoofd vol nieuwe informatie.
Meestal ben je wel een stuk w�zer geworden of heb
je de vinger weer op de zere plekken gelegd. Dit
maakt dat je weer verder kunt met je passie. Het is
goed om je eigen kunnen eens door vreemde ogen
te laten beoordelen en je hebt weer nieuwe
hondensporters ontmoet die de zelfde passie delen.
 
 Klaus Malion
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Klaus besteedde t�dens de workshop erg veel
aandacht aan details; het 'lezen' van de hond,
lichaamstaal, focus en het werken in de juiste
emotie. Daarb� hield h� goed rekening met het
niveau van de geleider en paste h� z�n manier
van uitleg direct aan als bleek dat de informatie
niet overkwam. 
 
Laten we eerl�k z�n; het opnemen van informatie
in de Duitse of Engelse taal is niet voor iedereen
eenvoudig, maar Klaus zorgde dat het prima te
volgen was. Indien nodig waren de andere
deelnemers alt�d bereid om te vertalen.
 
Naast de prakt�ksessies appèl en manwerk
werd er ook aandacht besteed aan theorie: hoe
breng ik informatie over en hoe zorg ik ervoor dat
overgebrachte informatie ook precies zo wordt
begrepen zoals het bedoeld is? Dit werkt zo b�
mensen, maar in grote l�nen ook b� honden. Het
gaf inzicht, maar zorgde ook voor een paar
hilarische momenten, waardoor die informatie
juist bl�ft hangen. 
 



 
Als HSV Hoogkerk een workshop organiseert, doen ze
dat ruim van te voren. B� een trainingsweekend in begin
maart kun je qua weer alles verwachten.Eerl�kheidshalve
was het helemaal geen verkeerd weer. Maar de dagen
ervoor was het wel anders! Het normaal gesproken zo
prachtige veld van HSV Hoogkerk was nu omgetoverd
tot een soort outdoor survivalbaan met waterfinish.
 
Er werd creatief nagedacht en José regelde de indoor
trainingsaccommodatie van Hans en Joyce Top b� ‘Zoe’z’.
Zo konden we droog en windstil trainen, hoe heerl�k is
dat!! Met versgebakken brownies, een heerl�ke lunch en
meer dan voldoende te drinken kwamen we niets tekort.
En alsof dat niet genoeg was stond er op de club elke
dag een heerl�ke warme maalt�d klaar, bereid door Willy
Smid. Zalig! Hoezo z�n workshops zwaar??!!!
 
Deze workshop had ik voor geen goud willen missen,
want we z�n weer met een flinke dosis inspiratie naar
huis gegaan. Moe, voldaan, met mooie ervaringen en een
weekend waarin heel erg veel is gelachen en geleerd.
 
Kortom, de definitie van ‘workshop’ is: leren, genieten met
je hond, samen werken en verder bouwen aan je passie.
Korte nachten, lange dagen, intensief trainen en als
bonus: een hele bl�e hond. Laten we ons maatje in deze
hele sessie niet vergeten, die is tenslotte het belangr�kste
in het hele verhaal!
 
Sportieve groeten,
Melinda Fekken- de Kle�n
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Een paar b�zondere dagen…
 
Eindel�k is het zover: ik kr�g een hond! Een mooie Oudduitse herder met de naam
Zoë. Eerst maar naar puppycursus en daarna de basiscursus. Ik wil graag nog verder
trainen en uiteindel�k kom ik terecht b� Active Dog Care in Hoogkerk. Een f�ne
hondenschool met een prima buitenlocatie en goede instructeurs! 
 
En dan wordt het winter….. Regen, kou en een (te) nat veld om lekker op te trainen. De
aanhoudende regen is helaas ook een probleem voor de Hondensportvereniging
Hoogkerk. Daarom neemt José eind februari contact op met Zoe’Z, een overdekte
hondenspeel- en trainplaats in Vries. Omdat we elkaar al kennen vanuit Hoogkerk is
het contact makkel�k gelegd en komt Klaas op dinsdagmorgen k�ken op onze locatie.
Of ze wel gel�k diezelfde avond kunnen komen trainen met een man of 10. Flexibel
als we z�n is dat geen probleem en nadat de afspraken over de catering z�n gemaakt
nemen we afscheid met de groet ‘tot vanavond’.
 
“Er is een wereld voor m� opengegaan…”
Je ziet wel eens iets op TV of je hoort op hondenscholen over de IPO-training. Je hebt
zo je vraagtekens of die honden wel op een leuke manier getraind worden. Of het nog
wel diervriendel�k is en/of het überhaupt nog sociale honden z�n. Er is een wereld
voor m� opengegaan die dinsdagavond! 
 
De training was heel erg relaxed. Iedereen haalde op z�n of haar beurt de hond op en
trainde het onderdeel wat aandacht nodig had. En waar ik het meest verbaasd over
was, is dat de honden zo veel plezier hadden! Dat viel me vooral op b� het pakwerk.
Je verwacht een bepaalde mate van agressiviteit (en dat zit er ook wel een klein
beetje in) maar voornamel�k stonden de honden kwispelend en luid blaffend voor de
pakwerker.
 
En trouwens ook respect voor die man, die moet wel heel sterk z�n 😊. De training
gaat rustig door, ondertussen vraag ik t�dens een kop koffie aan de toeschouwers
(degene die op dat moment niet aan het trainen z�n) hoe het precies werkt, waarom
ze bepaalde dingen doen etc.
 

 

30 - HH april 2020



Dan is het zaterdag en wordt er een workshop gegeven door Klaus Malion,
een trainer uit Duitsland. Het is een internationaal gezelschap: Nederlanders,
Duitsers en zelfs Denen. Ik had me ingesteld op dezelfde gemoedel�kheid en
gezelligheid van de dinsdagavond, maar daar kwam ik van een koude
kermis thuis.
 
Alle deelnemers z�n van half 10 ’s ochtends tot 19 uur ’s avonds helemaal
gefocust op Klaus. Alle honden komen verschillende keren ‘in de ring’, elke
combinatie met z�n eigen vragen en trainingsissues. En b� elke combinatie
luisteren alle deelnemers met grote concentratie naar de tips en trucs van
Klaus. Hoe mooi om te zien hoe groot de liefde is voor de sport en voor de
honden van alle deelnemers. Wat ook een eyeopener is voor m�, is hoe jong
de honden al worden getraind. De 2 jongste deelnemers waren pups van
een paar maanden oud! Als ik zie wat die al doen en kunnen, dan zet ik toch
vraagtekens b� de opvoeding van m�n eigen hond…..
 
Zondag gaat de workshop onvermoeid door. Net als zaterdag staat er de
hele dag koffie, thee en verse cake klaar, maar er wordt weinig aandacht
aan geschonken. De deelnemers luisteren met nieuwe energie naar alle
aanw�zingen van Klaus. De ochtend gaat voorb�, de lunch valt gelukkig
weer in goede aarde en de borrelhap is snel verorberd. 
 
Voor m� als eigenaar van Zoe’Z een hele nieuwe ervaring. Ik vond het heel
leerzaam en leuk om deze club mensen bezig te zien en ik hoop dat jullie 
(na de Corona-t�d) snel weer komen!
 
Joyce Top
 
 
 

 

Stuk voor stuk vriendel�ke mensen met hele lieve honden!
Zelfs ‘my little pony’ (de grootste hond die erb� was en
waar zelfs de pakwerker een beetje bang voor was) is een
superlieve hond! Het grappigste vond ik nog wel dat er
sch�nbaar in elke sport, dus ook in de hondensport, een
derde helft is! Heel gezellig, gemoedel�k en veel plezier in
de groep.

31 - HH april 2020



28 - HH juli 2019



 
 
Dit wordt momenteel door velen gezegd en uitgevoerd. Ons land wordt op veel acties
geattendeerd, laten we Nederland heel houden. B� deze doe ik een oproep aan alle lezers
van ons E-magazine; steun onze adverteerders, onze sponsoren, de mensen die onze
vereniging een warm hart toedragen:
 
Neem producten of diensten af van de mensen die ons alt�d steunen. Z�
helpen ons, laten w� hen helpen en een steentje b�dragen zodat ze niet
nog meer door Covid-19 worden getroffen.
 
 
  
 
Vandaag kreeg ik een berichtje van Lia, de vrouw van Johannes onze Surabaya man, die
ons gras 3 keer per week in het hoogseizoen maaide. Door z�n hulp hadden w� er geen
omk�ken naar, maar helaas zal h� definitief niet meer terugkomen op de maaimachine.
Johannes is uitbehandeld, het zat er aan te komen maar het is een harde str�d. H� is
opgenomen in Maartenshof en helaas z�n er door de maatregelen van Covid-19 geen
mogel�kheden dat Johannes bezoek kr�gt van Lia en de kinderen. W� wensen Johannes,
Lia, Erik en Michel heel veel sterkte in deze periode. Hopel�k is jullie gezin snel herenigd.
Want niemand wil dit, zo alleen.
 
Naast slecht nieuws is er ook heel goed nieuws. Onze top-fan en m�n vader heeft vorige
week z�n laatste chemokuur gehad. B�na 10 maanden behandeling tegen bloedkanker.
Maar zoals we nu weten is h� genezen en is er geen kanker meer in z�n DNA te vinden. Het
wachten is op de uitslagen van de beenmergpunctie van vorige week dinsdag om z�n DNA
nog een keer te onderzoeken. Het was een helse t�d maar door samen te staan en samen
deze str�d aan te gaan, z�n we er doorheen gekomen. Natuurl�k heeft m�n vader het
hardst geknokt van ons allemaal. Z�n positiviteit, goede conditie en z�n wilskracht hebben
in deze periode z�n leven gered. 
 
Ondanks dat h� nu schoon is van bloedkankercellen is h� natuurl�k wel iemand die onder
de risicogroep valt van het Corona-virus. Daarom moet h� sociale contacten verm�den.
Hopel�k kunnen we na deze vervelende Corona-t�d het leven samen vieren. We hopen op
nog heel veel mooie jaren.
 
 
 
 
In 2019 hadden we nog nooit van Covid-19 gehoord. Het was even een ver-van-ons-bed-
show, maar dat veranderde snel. Alle sportverenigingen merken de gevolgen. Ik beperk me
hier even tot wat het betekent voor Hondensport Hoogkerk. 
 
Zoals het nu l�kt is ons hondensportseizoen over. Veel evenementen z�n afgelast. Zo ook
het WK Hollandse Herders in 2020. Hetzelfde geldt voor de andere WK's, zoals die van de
Rottweilers en Mechelse Herders. Het meest prestigieuze evenement, het WK Alle Rassen,
zou dit jaar in Apeldoorn plaatsvinden. Maar helaas gaat ook dit evenement niet door.
Ontzettend jammer, maar gezondheid staat voorop.
 

Samen staan we sterk

Ziekenboeg

Corona
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In Nederland mogen we gelukkig nog met de hond naar buiten, maar in veel landen mag
dit niet. 
 
Vanuit de overheid is besloten dat we geen groepsactiviteiten mogen uitvoeren. Maar
gelukkig mogen we individueel wel trainen en dat gebeurt ook. B� afdeling speuren en
appèl is dit goed te doen. Manwerk wordt momenteel niet gedaan.
 
Als iemand individueel wil trainen neem dan contact op. Dan k�ken we of het veld vr� is
en kan de geleider met z�n viervoeter toch trainen. We volgen de richtl�nen en hopen op
betere t�den. Het is niet anders. Laten we bl� z�n dat we nog op straat mogen met onze
hond.
 
 
 
 
 
Helaas kon de geplande workshop met Milan Rimek niet doorgaan. Milan mocht niet uit
Tsjechië vertrekken. We hebben afgesproken dat we proberen dat Milan later in het jaar
overkomt om z�n workshop alsnog te kunnen geven.

AGENDA HONDENSPORT HOOGKERK

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

19 juli 2020
Rotterdam
NK IGP Rottweilers

20 oktober 2020
Hongar�e
WK IGP Rottweilers

AFGELAST

AFGELAST

AFGELAST

Annulering workshop
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AGENDA NBG

FCI Wereld Kampioenschappen IGP 
Alle Rassen

9 t/m 13  september 2020
in Apeldoorn

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 sept                  ABC - Noorderlichtbokaal - 1.01 HDG de Hondsrug

9 t/m 13 sept        ABC - CWH - Apeldoorn

17 & 18 okt           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

AFGELAST

AFGELAST

AFGELAST

AFGELAST

AFGELAST

AFGELAST

AFGELAST

AFGELAST

AFGELAST
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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



41 - HH april 2020

Kennel v. Fort Blankenburgh

Henn Martens



A GOOD TRAINER
IS NOT WHO CAN

WORK A STRONG DOG
 

IT'S WHO CAN MAKE
A DOG STRONG

 UNKNOWN


