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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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Helaas wordt dit jaar overschaduwd door Covid-19. Geen wedstr�den, geen trainingen,
zelfs de kantine en het trainingsveld gingen voor een periode dicht. Gelukkig vindt onze
sport buiten plaats en is het mogel�k om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Op 11 mei
stelden we een draaiboek samen en mochten we onder strikte voorwaarden weer trainen.
Inmiddels is de kantine weer open en hebben de eerste workshops plaats gevonden.

Ook b� Active Dog Care was het rustiger. Veel baasjes werken vanuit huis en daardoor
was dagopvang geen noodzaak. Zoals u van ons gewend bent proberen w� onze blik op
de toekomst te houden. In de rustige maanden hebben we het trainingsveld iets verkleind,
waardoor het zesde verstek nu in een rechte l�n van het v�fde staat.

De P&P is een beetje vergroot en we hebben twee kleine zwembaden geplaatst. De timing
bleek perfect! Door de hittegolf in augustus belandt 2020 in de top 10 van de heetste
zomers ooit. De zwembaden z�n vol in gebruik en bieden de honden ontspanning en
verkoeling. Met de club z�n we begin augustus met onze honden gaan suppen. Een
activiteit die garant stond voor veel gezelligheid en plezier.

Terw�l ik dit voorwoord schr�f regent het p�penstelen. Hopel�k kr�gen we nog een mooie
nazomer met veel trainingsplezier. Natuurl�k houden we ons aan de corona-maatregelen
en hopen we dat een 2e coronagolf uitbl�ft. 

Ik wens jullie veel leesplezier! Zoals gezegd ziet de derde editie van 2020 er iets anders uit
dan voorgaande jaren, maar we hebben ons uiterste best gedaan om het de moeite waard
te maken. Misschien tot snel op onze locatie!

José Stienstra
Team Hondensport Hoogkerk

2020
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is een vreemd jaar. We z�n gewend om in de zomermaanden
een vol clubblad te hebben; verslagen van examens, workshops,
wedstr�den, teamuitjes en kampioenschappen.





Klaas Stienstra is al decennia lang een bekende naam in de
Nederlandse IGP-africhting. Als geboren en getogen
Hoogkerker is h� eerst lang met Dobermanns en later met
Hollandse Herders actief geweest (dat laatste nog steeds).
Niet alleen als actief hondensporter maar in beide gevallen ook
als fokker. Namens Hondensport & Sporthonden sprak
Jeannette Bout uitgebreid met Klaas in Hoogkerk. Jeannette
heeft zelf jarenlang b� Klaas op de vereniging getraind en het
interview met hem, in de zo bekende kantine van Hondensport
vereniging Hoogkerk voelde voor haar dan ook een beetje als
thuiskomen. De persoon b� uitstek dus om met Klaas om tafel
te gaan zitten. Klaas is een rasechte Groninger. Groningers
staan bekend om hun directheid, zelfstandigheid, trots,
besluitvaardigheid, ondernemersgeest, doorzettingsvermogen
en bovendien als harde werkers. Eigenschappen die vr�wel
zonder uitzondering op Klaas van toepassing z�n.
Gekscherend worden Groningers ook wel dragers van het
'Grunn 1 gen' genoemd. Onderstaand het relaas van hun
ontmoeting.

Klaas vertelt dat h� z�n eerste Dobermann als pup
in 1973 heeft gekocht. Deze hond heette Dock. "Het
was bepaald geen held en dat paste niet b� m�,
toen h� 3 jaar oud was heb ik hem herplaatst b� de
sigarenboer. Deze sigarenboer werd steeds
overvallen, vanaf het moment dat de hond in de
zaak was is er nooit meer een overval geweest, dus
h� was wel afschrikwekkend genoeg."

"Daarna heb ik Candy van't Smeulveen gekocht,
met die hond ben ik de showwereld ingerold. H�
heeft in die t�d ook redel�k veel gedekt en is
verkocht naar Thailand. Met deze hond heb ik ook
wat aan africhting gedaan. Ik trainde toen b� de
Ommelanden en b� VDH Piccardhof. Met hem heb
ik VH-1 en ZTP gedaan, daarna had ik de smaak te
pakken. Feitel�k door de ZTP keuringen werd m�n
belangstelling voor de b�tsport aangewakkerd. Het

INTERVIEW: Klaas Stienstra

pakwerk vond ik geweldig en sinds dat moment
heeft m�n leven in het teken van de hondenafrichting
gestaan. 

M�n volgende hond was een dochter van Candy,
Tanja van Kunemaborg. Deze teef heeft Schutzhund-
1, ZTP en een aankeuring voor het leger gedaan.
Tanja beet heel goed, was erg sociaal en mooi om te
zien. Door die eigenschappen heb ik toen der t�d
besloten om met haar te gaan fokken. Ik heb een
kennelnaam aangevraagd en zo was kennel "van Le
Dobry" een feit. W� hebben indert�d al onze pups
een prefix naam meegegeven; de reuen Hertog en de
teven Hertogin, hierdoor waren ze heel herkenbaar.

Uit het eerste nest van Tanja is onze Hertog Alpha
van Le Dobry geboren, deze hond is alom bekend
geworden. H� vererfde heel goed, was mooi, heel



sociaal en bovendien een goede sporthond. Met deze
hond heb ik VH-3, Schutzhund 3, IER-3 en IPO 3 behaald
en wedstr�den gedraaid, daarnaast was h� Multi show
kampioen en aangekeurd voor het leven.

Op dat moment was ik ook heel druk met m�n eigen
bouwbedr�f waardoor het echte fanatieke africhten nog
niet haalbaar was. Ik ben echter van nature wel zo fana-
tiek dat ik graag b� de besten wilde horen waardoor ik
steeds serieuzer ben gaan trainen in de loop der jaren.
Alpha is nog alt�d in de l�nen van veel Dobers terug te
vinden.

"Dobermanns hadden in die t�d nogal eens het probleem dat
ze  b� het afstandstellen van de mouw schoten. Ik deed in die
t�d zelf pakwerk, zodoende ben ik heel goed gaan k�ken wat
er nu feitel�k gebeurde. De Dobers hadden immers een harde
beet, waarom vlogen ze dan toch regelmatig van de mouw?
Ik kwam erachter dat Dobers van nature een buffer zochten
met hun poten. Ze kwamen heel hard in om eerst met de
poten op het lichaam van de pakwerker te stoten en daarna
de bek op de mouw te zetten. Als een pakwerker snel uit-
draaide dan zat de bek er wel om maar de klem simpelweg
nog niet waardoor ze eraf schoten. 
Na lang nadenken hebben we toen in 1983 zelf een mouw
verkleind en met behulp van een flinke ronde PVC buis (zie
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Waarom Dobermanns nog wel eens van de mouw af schieten

foto) waar een keg op gezet werd en een paar handvatten aan bevestigd werden. We noemden dat b�tstuk
de "stomp". Het was helemaal naar eigen idee, we hebben het laten maken door de plaatsel�ke schoen-
maker, de handvatten z�n keurig bekleed met leer. Deze stomp hebben we nog steeds op de club en h�
wordt ook nog alt�d gebruikt.  Door de honden naast de pakwerker te laten b�ten en landen op de bek was
het probleem van eraf schieten voorb� en presteerden onze Dobers heel goed in de sport. Het is wel heel leuk
als je een oplossing bedenkt die ook nog werkt."

Heb je ook andere sporten beoefend met je honden?
Klaas: "Nee, ik ben alt�d b� de IGP gebleven en er tot
op de dag van vandaag mee bezig. En hoewel de
ambitie om zelf met een hond te lopen nu verdwenen
is, ben ik nog steed zeer betrokken b� de sport en help
ik nu heel graag honden en geleiders op de club naar
een hoger niveau en vind ik het leuk om m�n, in de loop
der jaren opgedane kennis, te delen. Daarnaast help ik
m�n vrouw José, die nog wel fanatiek africht, met haar
honden waar nodig."

We komen t�dens ons gesprek uit b� HSV Hoogkerk.
De vereniging werd in 1984 opgericht en is inmiddels
uitgegroeid tot een fraaie accommodatie. Bovendien
vonden er vele wedstr�den in de loop der jaren plaats.

Klaas vertelt dat z� aan het huidige terrein z�n
gekomen door het verlenen van een tegen-
prestatie: "W� moesten als tegenprestatie met
onze honden het terrein van de fabriek ernaast
beveiligen. Op dit moment hebben w� hier ook een
dagopvang voor honden, een puppy playground
en we geven lessen in gehoorzaamheid, balans,
agility etc. Natuurl�k is onze IGP groep er ook nog
alt�d fanatiek aan het trainen.

Hoogkerk heeft in de loop der jaren behoorl�k aan
de weg getimmerd o.a. met het opstarten van een
grote wedstr�d in het noorden, in eerste instantie
met de nationale "le Dobry bokaal". 
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Toen het coupeerverbod werd ingevoerd z�n we gestopt met het fokken
van Dobers en hebben we onze eerste Hollandse herder aangeschaft, de
naam van deze hond was Holland van de Vastenow, daarna hebben w�
al onze Hollanders z�n naam mee gegeven, zoals voorheen onze Dobers
allemaal een naam hadden die begon met Hertog of Hertogin, hebben al
onze Hollanders de naam Holland voor hun naam staan.

De "Le Dobry bokaal" was een behoorl�k succesvolle
wedstr�d en in 1988 besloten we er een CACIT
wedstr�d van te maken met een nieuwe naam "de
Holland Cup". Deze wedstr�d groeide in de hoogt�-
dagen uit tot een tweedaagse wedstr�d met wel 50
deelnemers. Dat was een gezellige t�d met op ons
eigen achterveld "camping Hoogkerk" waar de deel-
nemers hun caravans en tenten neer konden zetten. Er
waren zelfs mensen die langer dan een week kwamen
kamperen om lekker te kunnen trainen. Helaas is deze
wedstr�d langzaamaan doodgebloed. W� gaven onze
"campinggasten" de sleutel van de kantine zodat ze
alles voor handen hadden. Tevens werd er alt�d een
geweldige feestavond georganiseerd. Mooie t�den
waren dat. Het was heel hard werken maar elke keer
weer gaf het een enorme voldoening als de deelnemers
plezier hadden. Helaas is de wedstr�d nu slechts een
mooie herinnering."

Je hebt nogal wat bereikt met je honden, wat
waren voor jou hoogtepunten?
Klaas: "Eén ervan was de Europasieger bokaal in 1977
waar m�n Dober Candy de grootste pr�s weg sleepte.
Dat enorme applaus van al die mensen vergeet ik echt
nooit meer. Eerst waren we de beste van de groep
geworden, dat was al een leuke prestatie. Ik ben die
dag gewoon naar huis gereden om nog een voetbal-
wedstr�d te spelen (een van m�n andere hobby's in die
t�d). De volgende dag mochten we terugkomen in de
erering en daar werden we samen best of show, uniek
voor een Dober. Het was een hele grote show en daar
sta je dan ineens achter het bordje 1 met je hond, beste
van Europa, een kippevelmoment dat ik nooit meer
vergeet."

En op het gebied van sport?
Klaas: "Pfff... we hebben zoveel mooie momenten
gehad, dat is moeil�k kiezen. Eén ervan is toen m�n
vrouw José meedeed aan het WK Alle Rassen met
haar Hollandse herder Tessa. Ze hadden pech met
speuren maar hadden een geweldige revanche in het
manwerk. Maar liefst 96 punten, die score is maar
door een paar combinaties behaald. Heel b�zonder
omdat in die t�d weinigen de Hollander kenden als
werkhond en langs de kant was de algemene mening
(vooraf) dat men zo'n hondje weinig krediet gaf. Dat
maakt die hoogste score van 96 punten extra
speciaal.

Een ander hoogtepunt van m� was toen onze zoon
Jack in 2016 Nederlands Kampioen Alle Rassen
werd met z�n Hollander Holland Messi van le
Dobry. Dit was de jongste hond, Jack de jongste
deelnemer en de eerste deelnemende Hollandse
herder. Als je zoon daar staat met een eigen
gefokte hond, ja dat doet echt wat met je. Die
momenten staan in je geheugen gegrift en de
Hollandse herder staat er beter door op de kaart.
Uiteraard horen de WK's Hollandse herders die
zowel door José als Jack gewonnen z�n ook thuis
in het r�tje met hoogtepunten.
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M�n eigen hoogtepunt is geweest met Hertog Alpha,
m�n Dober, deze hond heeft meerdere keren 100
punten gescoord, in alle drie de onderdelen. In 1985
kwam ik met hem b� de NK alle rassen b� VDH
Haarlemmermeer. Marcel Rozema werd kampioen
als Groninger en zelf werd ik tiende, plaats 1 tot en
met 9 waren allemaal Duitse herders en ik stond met
m�n Dober op plaats 10. Bovendien won op die
zelfde dag in Amsterdam, voetbalclub FC Groningen
van Ajax met 1-0, hoe mooi kan je het hebben... Met
Alpha ben ik ook tagessieger in het Duitse
Papenburg geworden met 100-98-100 punten"

Wat was voor jou een dieptepunt?

Klaas: "Ik zorg, afhankel�k van de hond, voor een
vast patroon. Een ritueel, die reeks van handelingen
zal ik niet doorbreken. Als je alt�d je hond 10
minuten in loopt, dan doe je dat ook voor de
wedstr�d. De hond kr�gt het zelfde te eten als alt�d.
W� voeren onze honden een combinatie van vers
vlees "Barf Complete" van Bellami, dit halen we
speciaal uit Duitsland, we hebben een hele grote
vriezer en z�n ook verkooppunt in het noorden.
Daarb� kr�gen ze brokken en als het warm weer is,
of wanneer de honden erg hard aan de bak geweest
z�n, geven we ze Ice Paw Salmon, dat is een soort
soep waar ze snel hun energie mee aanvullen. In de
week voor een wedstr�d belast ik de hond minder
zwaar, zodat h� energie kan sparen voor de
wedstr�d. Ik zoek alle omstandigheden die de hond
kan tegenkomen op, zo gaan we naar een stadion of
voetbalveld, proberen de situatie waar de hond in
komt na te bootsen etc. Daarnaast is er nu veel meer
kennis, de honden worden vaker gecontroleerd,
kr�gen een betere training qua spieropbouw,
supplementen etc...

Onze honden worden ook regelmatig onder
handen genomen door een osteopaat en een
fysiotherapeut. We werken er hard aan om te
zorgen voor een gel�kmatige spieropbouw een
een super goede conditie. Vroeger trok je de
hond uit de auto, de hond deed z�n ding en
werd weer in de auto gezet. Helemaal als je
zowel instructeur als pakwerker was, dan was
het haastwerk. Snel de hond uit de auto, pfff....

W� besteden nu veel aandacht aan een
warming-up, maar ook, en die is denk ik nog
veel belangr�ker, aan een cooling down. Ik denk
dat we ons in de loop der jaren wel veel meer
bewust geworden z�n van het feit dat een hond
met een goede verzorging en opbouw tot meer
in staat is.
De sport is in de loop der jaren erg veranderd,
het kennisniveau is verhoogd maar ook de
precisie waar de honden aan moeten voldoen.
Het is veel strenger geworden en de w�ze van
keuren is erg veranderd. In het verleden mocht
een hond veel rauwer z�n, h� kon een pootje
verkeerd zetten en toch een mooi score neer
zetten. Dat is enorm veranderd, vind ik. De
honden moeten enorm strak werken in alle
onderdelen om nog een goede score te kunnen
behalen."

Wat vind j� het mooiste onderdeel om te
beoefenen?
Klaas: "Gehoorzaamheid, goede controle met
een vrol�k werkende hond, zowel in B als C,
daar kan ik zo van genieten. Voor m� is dat dé
basis, een gehoorzame hond daar begint het
mee. Ik vind dat ook het mooiste om de hond
aan te leren. Een goed luisterende hond, die echt
met z�n geleider bezig is, is de basis van alles."

Hoe bereid j� je honden voor op wedstr�den?

Klaas: "Dat was met m�n huidige hond Holland Nigel
van le Dobry (Naick). Voor m� is dit één van de beste
honden die ik ooit gehad heb. Op alle onderdelen
veel drift en talent, echter dit is er nooit echt uit
gekomen. Van deze hond heb ik zo enorm genoten,
wat een drive en power, het is dan heel jammer dat
op de momenten dat h� er moest staan steeds pech
een grote rol speelde. Door z�n enorme driften was
h� een hond die nogal eens een blessure opliep. Z�n
enorme inzet en drive was aan de ene kant z�n
kracht, aan de andere kant z�n valkuil. Ik vind het
nog steeds zonde dat deze hond nooit z�n ware
kwaliteit heeft kunnen laten zien. H� heeft wel hele
goede dingen laten zien maar steeds als het erop
aan kwam, waren we niet thuis door een blessure,
dat doet p�n."



Klaas: "Positief aanleren is mooi, maar ik vind
wel dat het de laatste t�d soms doorslaat.
Begrenzen en soms ook corrigeren hoort ook b�
de opvoeding van honden, dat kan je niet
volledig overslaan. Bovendien zie ik regelmatig
dat er te veel t�d aan een klein detail besteed
wordt, waardoor de hele verdere training bl�ft
hangen. Heb je b�voorbeeld een hond die vr�wel
alles netjes doet maar even heel licht knaagt b�
het opnemen van het apporteerblok, dan kan je
daar eindeloos op bl�ven focussen. Vaak heeft
dat helemaal niet het gewenste resultaat, soms
kun je beter juist de "druk" van die oefening af
halen en focussen op het geheel, anders ben je
jaren aan het oefenen zonder een stap verder te
komen.

Ik ben voor positief aanleren, maar als de hond
helemaal in de beheersfase zit dan kan het best
nodig z�n een hond eens te corrigeren op
verkeerd gedrag. Ik hou m� alt�d het volgende
r�tje voor: vertrouwen, duidel�kheid en overtui-
ging. Die drie dingen heeft een hond nodig om
goed te kunnen presteren, ontbreekt er een
schakel dan wordt het voor de hond heel
moeil�k om op z�n geleider te vertrouwen en dat
zie je alt�d terug komen in alle oefeningen.

Wat vind j� van de veranderende trainings-
methoden?

werden de adviezen van die mensen ook opge-
volgd/geaccepteerd. Waar je voorheen gewoon
kon zeggen, "we doen het al jaren zo", moet je nu
uitleggen, onderbouwen en resultaat laten zien
voordat iemand bereid is naar je te luisteren. We
vergeten daarb� weleens dat de beste leermeester
of coach zelf niet alt�d de beste hondensporter
hoeft te z�n, dat kan ook iemand z�n die heel goed
details ziet, heel goed een hond kan lezen of heel
creatief is in het bedenken van oplossingen.
Luisteren en k�ken zonder te oordelen kan je heel
veel opleveren. We moeten ons realiseren dat
perfectie niet bestaat, ik vind het vooral belangr�k
dat je een hond in z�n waarde laat. Je kan niet met
een Mavo-hond naar de universiteit en bovendien
moet de geleider ook in staat z�n die universiteit te
halen. Het is oneerl�k om van een hond te ver-
wachten dat h� boven z�n niveau moet presteren
terw�l de eigenaar niet in staat is het er zelf uit te
halen. Tussen kennis hebben en uitvoeren zit een
groot gat. Bovendien heb je een team nodig om de
top te halen. Ik hou van de volgende uitspraak: De
meerwaarde komt uit het teamwork. Het geheel
moet veel meer z�n dan de som der delen."
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Hoe zie j� de toekomst van het werken met
honden?

Klaas: "Ik ben daar niet zo positief over, niet
alleen de vergr�zing speelt een rol maar ook het
feit dat mensen het er niet meer voor over
hebben om veel t�d op het veld te staan. Men
doet liever iets wat snel resultaat geeft zoals
detectie of iets waarb� de hond vr� kan werken.

De gedrevenheid neemt in deze drukke maat-
schapp� af en niet alleen in de hondensport,
maar in alle sporten. Bovendien worden mensen
steeds mondiger waardoor er meer discussies
ontstaan. Dat is zeker niet alt�d verkeerd maar
soms gaat het te ver. De social media spelen ook
geen f�ne rol, veilig vanachter je computerscherm
is het eenvoudig om iemand onderuit te halen.
Iedereen weet het beter tegenwoordig, van
elkaar leren l�kt een moeil�ke opgave. Luisteren
en elkaar in de waarde laten is iets wat enorm
moeil�k bl�kt te z�n tegenwoordig. Vroeger werd
er meer tegen bepaalde mensen opgekeken en

Heb j� behalve met de Dobermann en de
Hollandse herder nog iets met andere rassen?
Klaas: "Ik heb alt�d iets gehad met
Riezenschnautzers, dat vind ik prachtige honden
met een sterke uitstraling. In Duitsland en Tsjechië
heb ik ook hele goede Schnautzers aan het werk
gezien. Als ik wat jonger was dan had ik dat ras
nog wel een keer willen hebben maar dan wel de
gecoupeerde honden, die hebben echt uitstraling.
Dobers bl�ven voor m� ook alt�d wat hebben, ik
kan nog steeds genieten van een mooie en goede
Dobermann."
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Denk je dat we een ander type hond moeten
gaan fokken? Zo ja, wat zou dat voor invloed
hebben op het sportniveau?

Klaas: "Om goede honden voor de sport of prakt�k
te hebben bl�ft het nodig om sterke honden te
fokken. Als we gaan selecteren op pure
buithonden dan verdw�nt het echte in de honden.
Een hond die echt alleen voor het spel gaat zal het
laten afweten in de prakt�k, ik denk dat we
daarvoor moeten waken. Door de huidige
negatieve publiciteit rondom hondensport zal het
wel moeil�ker worden om sterke honden te bl�ven
fokken en b� de juiste mensen te plaatsen. Ik hoop
wel dat de sporthonden bl�ven bestaan zoals ze
nu z�n, ik zie ze liever verbeteren dan minder sterk
worden. Ik vind dat er vroeger meer sterkere
honden op de sportvelden te zien waren dan op dit
moment."

Wat z�n je eigen toekomstplannen t.a.v. de
hondensport?
Klaas: "Ik heb nu meer verleden dan toekomst. Als
ik alles wat ik in de loop der jaren beleefd heb ga
vertellen dan kan ik wel een paar boeken vol
kr�gen. Op dit moment haal ik m�n plezier uit
kennis overdragen en begeleiden van honden-
sporters. M�n drive om zelf nog eens met een hond
te werken is er niet meer. Aan het coachen en
puzzelen om een hond beter te kr�gen in een
bepaalde oefening beleef ik nog steeds veel plezier
en ik zal m� daarvoor zeker voorlopig in bl�ven
zetten."

Heb je zelf nog iets toe te voegen?

Klaas: "Ik vind het nog steeds leuk om nieuwe
dingen op te pakken en er wat mee te doen. Ik k�k
graag naar andere sporters en haal daar alt�d
weer nieuwe dingen uit. Wat anders: één van de
eerste Hollanders die we gefokt hebben was
Avanstien, daar wilde ik ook m�n Hollander kennel
naar noemen maar daar ging de Raad van Beheer
niet mee akkoord dus hebben we besloten om de
kennelnaam Le Dobry te handhaven. Al onze
Hollandse herders beginnen nu met de naam
Holland .... van le Dobry. Avanstien was een super
KNPV hond, h� heeft diverse malen 440 punten
gedraaid en werd winnaar van de nominatie
wedstr�den ter ere van het 100-jarige KNPV
bestaan, dat was ook wel een hoogtepunt.

Daarnaast ben ik nog steeds trots op het feit dat
we indert�d 3 generaties aangekeurde Dobers op
een r� gehad hebben, Tanja, Alpha en Gringo.

Wat m� ook nog steeds helder voor de geest staat
was toen w� de v�fde Holland Cup organiseerden.
Ik kreeg toen tot m�n verbazing een koninkl�ke
onderscheiding voor algemene verdiensten voor
de hondensport. Dat drong pas b� m� door toen er
de volgende dag een artikel in de krant stond met
de titel "hondenman uit Hoogkerk geridderd". Pas
op dat moment was ik echt trots, dat was een heel
speciaal moment.

Klaas: "Goede bouw en gezondheid dat is één.
Daarnaast natuurl�ke driften zoals buit-,
apporteer- en voerdrift. Dat test ik en moet aan-
wezig z�n b� een pup om werkbaar te z�n. Zit dat
niet in een pup dan gaat een pup voor m� ook niet
voor de sport weg. Als al deze zaken aanwezig
z�n ben je er natuurl�k niet, er moet ook nog een
goede geleider en een goede club b� zitten. Een
mindere hond kan beter ontwikkelen met een
goede geleider en een goed team terw�l een
goede hond zomaar verprutst kan worden. Als je
fokt moet het je doel z�n om het ras te verbeteren,
niet om te vermeerderen, daar heb ik m� alt�d voor
ingezet."

Wat is jouw filosofie t.a.v. fokken, welke
eigenschappen z�n voor jou belangr�k?

"De meerwaarde komt uit het teamwork. Het
geheel moet veel meer z�n dan de som der delen."
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Hoe langer we praten hoe meer m� te binnen
schiet, wat heb ik veel beleefd in al die jaren
hondensport. Ik hoop nog lang m�n steentje b� te
dragen aan deze geweldige sport."

We zouden nog uren door kunnen praten, maar er
moet ook een keer een punt achter een verhaal
gezet worden. Het was leuk om in de stralende
ogen van deze hondensportman in hart en nieren
te k�ken terw�l h� vol enthousiasme herinneringen
ophaalde.

Er zaten herinneringen b� van dingen die ook ik
meegemaakt heb toen ik trainde b� Hoogkerk. Het
was een gevoel van thuiskomen. Klaas bedankt
voor je t�d, ik heb een f�ne middag gehad met vele
"oh ja, dat weet ik nog" momenten.

Tekst: Jeanette Bout
Foto's: Ron Baltus, Ron van Hal, H&S





In het vorige nummer hebben jullie kunnen lezen over de werkzaamheden die op de club z�n
verricht. We z�n gestaag doorgegaan met het verbeteren van het veld en de accommodatie.

Voor de dagopvang z�n er twee zwembaden en een schaduwplek gemaakt. Het zesde verstek
op het trainingsveld is verplaatst. En staat nu in l�n met het v�fde verstek. 
 

METAMORFOSE
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Door corona liepen we begin dit jaar tegen veel dingen aan. Een ieder probeerde de
training zo goed mogel�k voort te zetten. Rekening houdend met de 1,5 meter afstand,
de kantine die gesloten was en alle regelgeving van hogerhand. Gezondheid staat
voorop en de sport is secundair. Toch wil je de quality time met je hond(en) behouden.
Onze honden genieten erg van het trainen op de club. Zodra het trainen onder
restricties weer was toegestaan kwam Mark Veenema van Kringgroep Bareveld
wekel�ks naar Hoogkerk om onze groep te steunen met pakwerk. Mark, we vinden het
echt top dat je je zo inzet om met je pakwerk iedereen beter te maken en te helpen.

Naast Mark nodigen we ook andere pakwerkers uit. Ervaren, deskundige pakwerkers
die zowel jou als je hond beter willen maken in de sport. Het is hard werken, de nieuwe
methodiek, de taalbarrière en het ervaren van de grote verschillen in inzichten en werk-
w�ze tussen de ene en de andere pakwerker. Soms geeft dat een nieuwe weg aan, voor
een ander is het soms een z�pad en soms bl�ken er toch dingen overeen te komen. Hier
moet je als geleider mee dealen, je moet beslissen: ik doe het wel of ik doe het niet.

Op 23 en 30 augustus kwam de voor ons niet onbekende Klaus Malion naar Hoogkerk
om ons te begeleiden in afdeling B en C. Klaus is geboren op 4 februari 1968 en is van
afkomst Duits. H� is meerdere keren als helper in actie gekomen op staatsniveau, in
Noord-Duitse Kampioenschappen en in internationale kampioenschappen. H� is spreker
en opleidingsbegeleider b� de DVG. Als helper heeft h� veel honden voorbereid en h� is
in het bezit van de DMC-licentie voor pakwerkers. H� heeft 13 keer deelgenomen aan
de Duitse Kampioenschappen en in 3 verschillende verenigingen DMC, DHV en DVG.

Sinds maart dit jaar heeft onze vereniging geen vaste pakwerker. Een IGP
vereniging zonder pakwerker(s) kan geen IGP sport beoefenen. Onze club
bestaat al zo lang en draait al zo lang mee in de hondensport dat opgeven
geen optie is. Om onze sport te kunnen bedr�ven nodigen we pakwerkers uit
in Hoogkerk. De adverteerders, sponsoren en rondje 50 kandidaten z�n
degenen die ons in staat stellen om te investeren in onze IGP opleiding.

23 en 30 augustus 2020
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De dagen begonnen met een heerl�k ontb�t b� ons op
de club. Gekookte eitjes, harde bolletjes, heerl�k beleg,
verse koffie, thee, melk of karnemelk. Een moment om
even b� te kletsen. 

Klaus begroette de groep Batavieren uit Lelystad en
de Hoogkerkers, daarna werd de indeling gemaakt en
gingen we het veld op. Je kon kiezen uit 2 onderdelen,
zoals appèl en manwerk of tweemaal appèl of twee-
maal manwerk. Zo kon iedereen z�n hart ophalen.

Onze groep bestond uit 12 honden. Daarnaast was
Klaus z�n trainingsmaatje aanwezig om zich voor te
bereiden op de Landesmeisterschaft in het eerste
weekend van september. De groep was gemotiveerd
en er werd strak doorgewerkt. Iedereen stond op het
veld, keek en luisterde aandachtig naar wat er werd
gedaan en gezegd. 
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Klaus gaf uitleg waarom h� iets aanpaste of w�zigde in de uitvoering van de geleider. In Nederland
wordt wel op de emotie van de hond gelet, maar wordt er maar weinig aan gedaan. In Duitsland is
het een onderdeel van de beoordeling, er wordt dus echt op gekeurd. Hierdoor wordt de emotie van
de hond meer meegenomen in de training.

Iedereen mocht z�n probleem of trainingsissue aangeven, zodat hieraan gewerkt kon worden. De
volgende dingen kwamen onder andere aan bod:

-emotie in de voorkompositie
-volgen
-zit, sta en af
-apporteren
-orenstand b� oefeningen
-springen
-vooruit sturen
-counteren
-vaste beet
-aanblaffen
-rug transport
-geen gegrom op de mouw





Ook het schakelen b� jonge honden kwam aan de
orde. Het was een lange en intensieve dag. De
middagpauze werd uit het programma gehaald. 

Onze vaste kok kon helaas niet dus we hebben
een zeer goede stand-in gevonden in de vorm van
een man die Juroen heet. Heerl�ke salade en worst
op de BBQ.

Op 30 augustus was Mark ook van de part�. Mark
kon zo ook leren van Klaus. De uitwisseling was
erg nuttig, beide stonden open voor elkaar en
respecteerden elkaars werk en inzet. Bruikbare tips
en adviezen kun je meenemen. Dingen waarvan je
denkt hier kan ik (nog) niks mee kun je parkeren. 

De geleiders kregen veel bagage mee om aan te
werken. Dingen waarmee ze in de training vooruit
kunnen of die meer inzicht geven.

De volgende data komt Klaus nog naar Hoogkerk:
13 september, 11 oktober en 22 november.

We willen Juroen Fekken bedanken voor de
heerl�ke lunch, Sietze Plazier voor het kantinewerk
en alle overige aanwezigen voor hun inzet met of
zonder hond.

José Stienstra
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Een teamuitje of ervaringsuitje kun je het noemen: suppen
met je hond. Een populaire bezigheid. De zomers worden
steeds warmer. Als je toch iets samen met je hond wilt doen
dan is het heerl�k om lekker op en in het water te vertoeven.

De tropische dagen liggen alweer achter ons, maar we
blikken graag terug. Je hond leren zwemmen, hem leren
zitten (bl�ven) op een supboard... Wat vooraf zo makkel�k
l�kt, bleek dit niet te z�n. Zelf ben ik er een voorstander van
dat je hond echt goed kan zwemmen voor je met hem gaat
suppen. 

Er is alt�d een kans dat je in het water valt. Bewust of
onbewust. Als je hond dan niet goed kan zwemmen kunnen
hier problemen van komen. Een zwemvest voor honden is
ook een uitkomst. Ze zitten goed, je hond ligt direct goed in
het water en dreigt niet met z�n kont naar beneden te
zakken om vervolgens te gaan spartelen. Ook qua
spierbelasting is goed kunnen zwemmen een must.

Het suppen met onze honden op Hoogkerk was een groot
succes. Veel onervaren honden en geleiders stapten op de
plank om te oefenen. We genoten met volle teugen en
hebben enorm veel gelachen.

We willen Celine Froentjes bedanken, omdat we haar
supboarden mochten gebruiken. Verder gaat onze dank uit
naar Wake Park Groningen die enkele opblaasbare
supboarden en wetsuits ter beschikking stelde.
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8 augustus 2020
Suppen met Team Hoogkerk





Aan het begin van de vorige eeuw was Europa in de
ban van wonderdieren die allerlei b�zondere intelli-
gente vermogens zouden hebben. In Engeland was er
de hond Roger die z�n naam zou kunnen spellen. Z�n
eigenaar had kartonnen kaartjes gemaakt met de
letters van het alfabet erop. Roger legde dan z�n poot
eerst op de letter R, vervolgens de letter O, enzovoort.
Zo kon Roger zelfs woorden vertalen in verschillende
talen. Dog vertaalde h� correct in het Duits als Hund
en in het Frans als Chien. Daarnaast zou h� kunnen
optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. 

In Duitsland was er de familie Ebers, wiens hond  Don
de woorden Don, Küchen, Haben, Hunger, Ruhe, Ja en
Nein kon uitspreken. Als het lawaaierig was op straat,
zou Don naar het raam gaan en hard “Ruhe!” zeggen.

In deze t�d was Charles Darwin’s evolutietheorie al
gepubliceerd en worstelden wetenschap en maat-
schapp� met de vraag hoe intelligent andere dieren
dan mensen eigenl�k z�n. In 1882 was het eerste boek
over de intelligentie van dieren verschenen, Animal
Intelligence, geschreven door de Britse psycholoog
George Romanes, een vriend van Darwin.

Helaas maakte h� daarb� veel gebruik van anekdotes
of eenmalige observaties, zoals het verhaal over een
hond die met een penny in z’n mond brood ging halen
b� de bakker. In die t�d heerste er een groot optimisme
over de mentale vaardigheden van dieren.

Kluger Hans
Het bekendste wonderdier is wel het Duitse paard
Hans, die bekend werd als “Kluger Hans”. Eind 19e
eeuw begon een gepensioneerde onderw�zer uit
Berl�n, Wilhelm von Osten, paarden te trainen om
antwoorden te geven op vragen door een aantal keer
met de hoef op de grond te kloppen. H� begon in 1890
met het eerste paard dat h� Hans noemde, maar dat
paard overleed en in 1900 begon h� met een tweede
paard dat h� ook Hans noemde. Von Osten zette een
aantal kegels voor het paard, b�voorbeeld 2 kegels en
pakte dan het been van het paard en klopte 2x met de
hoef op de grond. Later ontwikkelde h� een groot bord
waar elke letter uit het alfabet correspondeerde aan
een aantal keer kloppen met de hoef.

Vanaf 1904 liet Von Osten Hans optreden voor
publiek. Slimme Hans liet dan z�n vaardigheden zien.
H� kon rekenen, de datum geven, woorden lezen en
spellen, de waarde van munten aangeven, etc.

Op aandringen van Von Osten zelf vond er uiteindel�k
een onderzoek van Hans plaats door de Berl�nse
psycholoog Oskar Pfungst. Die ontdekte dat Hans
alleen goed kon antwoorden als er bepaalde personen
aanwezig waren, zoals Von Osten zelf. Als er een
kaart met een c�fer werd opgehouden, kon Hans
alleen het juiste aantal kloppen wanneer Von Osten
wist welk c�fer het was. 

Tenslotte deden ze Hans oogkleppen op, zodat h� de
mensen om zich heen niet meer kon zien en dan bleek
dat Hans het alt�d fout had. Pfungst’s verklaring was
dat Hans heel goed de lichaamstaal van mensen
observeerde. De mensen maakten namel�k onbewust
hele kleine bewegingen met hun hoofd en lichaam b�
het stellen van de vragen aan Hans. 

Ze bogen hun hoofd en lichaam wat naar voren als de
vraag was gesteld, wat voor Hans het teken was om
te beginnen met kloppen. Was Hans dan b� het juiste
aantal aanbeland, dan bogen de mensen om hem
heen hun hoofd weer wat omhoog en hun lichaam
weer recht en die verandering in lichaamshouding
was voldoende voor Hans om te begr�pen dat h�
moest stoppen met kloppen. Hans was dus geen
paard wat kon rekenen of lezen, maar een intelligent
paard dat heel goed lette op onze lichaamstaal. 

Sindsdien noemen we in de wetenschap de aan-
wezigheid van onbewuste aanw�zingen het Clever
Hans Effect. Het avontuur met Slimme Hans was
een belangr�ke les in de studie van de intelligentie van
dieren. Het geeft aan dat we moeten oppassen met
het toeschr�ven van allerlei vaardigheden aan
dieren en eerst alternatieve verklaringen moeten
uitsluiten voor we van een bepaalde vaardigheid b�
een dier kunnen spreken.
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Wonderdieren en slimme honden



Ook in onze 21e eeuw bl�kt het geloof in wonder-
dieren nog niet uitgestorven te z�n. Bl�kbaar hebben
w� mensen een grote behoefte om w�ze dieren in
ons midden te hebben. Zo is er in India de kat Cuty
Boy die kan tellen en rekenen en 8 talen kan
begr�pen. Mensen komen van heinde en verre om
hem allerlei levensvragen te stellen, waar Cuty Boy
dan op antwoordt door z�n hoofd achterover te
buigen (wat “nee” zou betekenen) of voorover (“ja”).
Toen iemand z�n vaardigheden wilde testen, bleek
de kat echter problemen te hebben met optreden
voor een publiek en liet h� niets van z�n vaardig-
heden zien.

In 2003 trad in het Duitse programma “Wedden
dat?” een border collie hond op die Rico heette en
die volgens z�n eigenaresse Susanne Baus tien-
tallen woorden voor allerlei soorten speelgoed kon
begr�pen en op basis van de naam een speelgoed-
object kon apporteren. Weer een “Slimme Hans”?

Het optreden van Rico wekte de interesse van
psychologe Juliane Kaminksi en haar collega’s van
het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antro-
pologie aan de Universiteit van Leipzig. Aan dit
instituut vindt veel onderzoek plaats naar de intelli-
gentie van mensapen en honden. Kaminski nam
contact op met Rico’s eigenaresse, die vertelde dat
ze was begonnen om Rico woorden te leren toen h�
10 maanden oud was en moest herstellen van een
operatie en buiten niet los van de l�n kon worden
gelaten. Ze liet hem een stuk speelgoed zien, zei
hem wat het woord was en door dit maar vaak
genoeg te herhalen kon ze Rico uiteindel�k vragen
om het genoemde object te komen brengen. 

Kaminski voerde vervolgens een gedegen weten-
schappel�ke studie uit met Rico. Om het Clever
Hans effect te voorkomen, werd het onderzoek als
volgt opgezet. De onderzoekster was in een kamer
samen met Rico en diens eigenaresse Susanne
Baus. In een andere kamer had de onderzoekster
een tiental objecten in een willekeurige volgorde
neergelegd. Baus moest vervolgens aan Rico om
een object vragen (bv. “Rico, bring doch mal den
Mickey Maus,” voor een Mickey Mouse pop), zonder
dat z� de objecten kon zien en zonder te weten in
welke volgorde ze in de andere kamer lagen. Rico
ging dan naar de andere kamer en haalde correct de
juiste objecten waar om was gevraagd. Rico had 

dus geen mensel�ke aanw�zingen kunnen gebruiken
om het juiste object te vinden en moest dus een begrip
hebben dat de mensel�ke woorden verwezen naar de
objecten. Na deze eerste tien objecten, werd de proce-
dure herhaald met tien andere objecten en zo door.

Uiteindel�k bleek Rico in staat tot het begr�pen van
meer dan 200 mensel�ke woorden voor speelgoed,
woorden als Banane, BigMac, Weihnachtsmann, Hund,
Kamel en Zitrone. Susanne Baus, Het onderzoek werd in
2004 in Science gepubliceerd en Rico werd beroemd als
de hond die honderden mensel�ke woorden begr�pt.

Het onderzoek met Rico inspireerde twee psychologen,
John Pilley en Allison Reid van het Wofford College in
South Carolina (VS), om te onderzoeken waar de
bovengrens ligt b� honden: Hoeveel woorden zou een
hond kunnen leren als je deze een zeer intensieve
training zou geven? Pilley was inmiddels met pensioen,
schafte een vrouwel�ke border collie aan die h� Chaser
noemde en vanaf 5 maanden oud kreeg Chaser drie
jaar lang dagel�ks 4 tot 5 uur training in het leren van
woorden. 

Chaser begr�pt 1.022 woorden
Net als de vrouw die Rico woorden had geleerd, liet
ook Pilley een object zien, zei “Dit is een …” en herhaalde
dat meerdere malen per dag tot Chaser het object op
correcte w�ze kwam brengen. Het intensieve trainen
wisselde Pilley constant af door veel aandacht en spel
met Chaser. B� de uiteindel�ke test van Chaser werd
ook weer voorkomen dat er onbewuste mensel�ke
aanw�zingen werden gegeven, doordat de objecten in
een andere kamer lagen. 

Chaser kon uiteindel�k maar liefst 1.022 verschillende
woorden voor allerlei soorten speelgoed begr�pen!
Allerlei pluche beesten en poppen in
allerlei soorten en maten, ballen en frisbees en
verschillende soorten plastic speelgoed. Ook werd
Chaser de categorie woorden “ball” en “frisbee” geleerd. 

Honden kunnen dus honderden woorden uit onze
mensel�ke taal begr�pen. Uit taalonderzoek met grote
mensapen weten we ook dat chimpansees en
bonobo’s honderden woorden of symbolen voor allerlei
objecten en acties kunnen begr�pen. We z�n dus niet de
enigen op aarde die kunnen begr�pen dat een object
een naam kan hebben.
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Nieuw in Hoogkerk
Sporthonden beter voorbereiden op hun prestaties

Tegenwoordig wordt er steeds meer en dieper nagedacht over het welz�n, het sport-
niveau en de sportontwikkeling b� dieren. Optimale voeding en supplementen kr�gen
ook steeds meer aandacht.

De laatste jaren heb ik in de voorbereiding naar WK's extra aandacht besteed aan
onze deelnemende honden. Voor een betere spierkracht, souplesse en conditie ging
ik met ze naar een fysiotherapeute die in het bezit was van een aquatrainer. Voor het
eerst als voorbereiding op de WK in Nederland en een jaar later voor de WK in de
Verenigde Staten. De honden gingen in de aquatrainer en vervolgens werden ze
behandeld door een fysiotherapeute. En ik zag een duidel�k effect.

Ik ben van mening dat een hond die mag deelnemen aan een WK voldoende door
getraind is om op wereldniveau mee te doen. H� heeft de nodige ervaring opgedaan
op vreemde terreinen, met vreemde pakwerkers en andere randversch�nselen die je
op een WK kunt verwachten. Deze honden hoef je niet meer te overvragen met
sportgerelateerde trainingsarbeid. Het is een kwestie van het getrainde b�houden en
zorgen dat de sport fun bl�ft.
 
De twee honden van onze kennel die met behulp van de aquatrainer op de WK's z�n
voorbereid werden beide keren Wereld Kampioen c.q. b�na Wereld Kampioen. Voor
m� was dit een bevestiging dat een aquatrainer echt een meerwaarde is voor sport-
honden. De bespiering is beter, ze hebben een betere conditie en ze bewegen beter.

Bovenstaande maakte dat ik me meer in deze materie ging verdiepen. Het was m�n
wens om zo'n duur apparaat aan te schaffen en innovatief bezig te z�n met onze
sporthonden. Natuurl�k het liefst op het terrein van Active Dog Care, waar ik me
tussen de honden en m�n team als een vis in het water voel.

Op het gebied van sport is er helaas zeer weinig tot geen onderzoek gedaan naar
het effect van de aquatrainer b� honden. Er is nog geen trainingsopbouw. De
onderzoeken richten zich tot nu toe vooral op het gebruik binnen de fysiotherapie
voor honden. Dit betekent dat het inzetten van een aquatrainer voor sportdoeleinden
op dit moment nog in de kinderschoenen staat. Wat ik persoonl�k als een uitdaging
zie.

Eind augustus besloot ik een gekoesterde droom uit te laten komen; de aquatrainer is
aangeschaft, geplaatst en geïnstalleerd. T�dens de laatste ADC Zomeravond Fun
Klas gaven we de eerste demo laten zien.  En sindsdien z�n we ervaring aan het
opdoen. We noteren veel gegevens, zodat we in de verslaglegging kunnen terug-
lezen welke resultaten we boeken of waar we het trainingsplan moeten b�stellen.

Het is een echte uitdaging om een compleet nieuwe weg te bewandelen. De inzet
van de aquatraner sluit perfect aan op het totaalconcept dat we met Active Dog
Care willen bieden. Als gecertificeerd fitnessinstructeur richt ik me al enkele jaren op
het mentaal en lichamel�k fit maken van honden. M�n visie is dat een hond die
optimaal in z�n vel zit gelukkiger is en daardoor beter zal presteren. W� houden ons
nadrukkel�k niet bezig met de therapie van honden. Hiervoor moet u een dierenarts
of fysiotherapeut benaderen.
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Binnenkort kunt u meer over aquatraining lezen op de website van Active Dog
Care. Inmiddels z�n de eerste trainingssessies geweest en het is mooi om te zien
hoe de honden genieten van deze bezigheid.

Ondertussen vergaren we meer kennis over de trainingsopbouw voor sporthonden.
Het is een hele eer dat we gevraagd z�n om mee te doen aan een onderzoek van
de Universiteit in Hannover. Ik hoop dat we op deze manier extra inzicht kr�gen in
de nieuwste ontwikkelingen, zodat onze sporthonden optimaal prof�t hebben van
de trainingen.

Op naar wat er komen gaat! We houden jullie op de hoogte.

José Stienstra
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14 oktober 2020 in Hoogkerk



AGENDA HONDENSPORT HOOGKERK

20 oktober 2020
Hongar�e
WK IGP Rottweilers

AFGELAST
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AGENDA NBGFCI Wereld Kampioenschappen IGP 
Alle Rassen

9 t/m 13  september 2020
in Apeldoorn

26 sept                  ABC - Noorderlichtbokaal - 1.01 HDG de Hondsrug

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

6, 7 & 8 mei 2021
Veenendaal
WDSF WK Hollandse Herders









rOndje50

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

My Little Pony

Alie & Jan Pastoor

Johan Pelsma
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Kennel v. Fort Blankenburgh

Henn Martens



BELIEVE IN  
YOUR DREAMS

They were given
to you for a reason


