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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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Workshops moesten worden gecanceld, de meeste wedstr�den werden afgelast. Zelfs 
 trainingen konden niet doorgaan en anders in aangepaste vorm. De kantine is al lange t�d
dicht. Het was ook het jaar waarin we als club moesten dealen met het verliezen van onze
vaste pakwerker. 

Toch kan ik zeggen dat we er als team het beste van hebben gemaakt! Ondanks dat het
team kleiner is, bleven we elkaar steunen en motiveren. Klaas zou een stapje terugdoen,
maar is nu als coach van onze leden juist actief betrokken. Mark Veenema bewees ons een
geweldige dienst door elke week aanwezig te z�n om pakwerk voor ons te doen. Ondanks
alle tegenslagen is de saamhorigheid sterker, hebben we de basis weer op orde en houden
we onze blik gericht op de toekomst.

We z�n heel bl� dat we met ingang van 1 januari nieuwe leden in ons team welkom heten.
In het volgende magazine zullen ze zich persoonl�k aan u voorstellen. In het nieuwe jaar
gaan we er weer tegenaan. We z�n ons ondanks de beperkingen aan het voorbereiden op
examens. Zodra de wedstr�den weer doorgaan zullen de leden van Hondensport Hoogkerk
er staan. We bl�ven dromen en vooral door trainen. 

Het kan niet vaak genoeg gezegd, maar zonder de steun van onze sponsoren,
adverteerders, rondje 50 deelnemers, boeren die hun land beschikbaar stellen en mensen
die zich vr�willig voor ons inzetten kunnen we niet!  BEDANKT VOOR JULLIE STEUN! Zeker
in deze moeil�ke t�d. Enkele sponsoren hebben helaas opgezegd. Toch hopen we jullie
binnenkort weer terug te zien aan het front van Hondensport Hoogkerk.

Hoofdsponsor VDM Cavom droeg ons letterl�k een warm hart  toe door ons winterjassen te
schenken. Eén blik op ons trainingsveld én erbuiten toont aan dat het heerl�ke jassen z�n
die we met trots dragen. Bedankt Cavom!

Tot slot wenst Team Hondensport Hoogkerk alle lezers een voorspoedig en gezond 2021!

Met Vriendel�ke groet,
José Stienstra

2020
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was een bizar en b�zonder jaar. Het jaar waarin corona een
enorme impact had op ons dagel�ks leven. Maar ook op het
beoefenen van onze sport.





B�na een half jaar lang maakte COVID-19 het onmogel�k om evenementen te organi-
seren. De WDSF Wereld Kampioenschappen  werden in mei compleet gecanceld. De
WDSF World Cup Mondioring in België kon gelukkig verplaatst worden naar 3 oktober.
Een mogel�ke tweede coronagolf zette alles weer op scherp, maar gelukkig bood de
regelgeving ruimte om het door te laten gaan. 

Een halve week voor het evenement dreigde de KKUSH roet in het eten te gooien. Maar
mede dankz� het optreden van de FCI, dhr. Frans Jansen, keurmeester Jos Helden,
secretaris van HV Eureka Kathleens Kums en ondergetekende werd op de vr�dagavond
voor het evenement nog vergaderd. De KKUSH uitte haar bedenkingen over de officiële
status van de World Cup. In de vergadering was het zonneklaar: iedereen had zich aan
de regels gehouden, de reglementen waren nagekomen en de conclusie was dan ook: de
WDSF World Cup Mondioring is een officiële World Cup, zowel erkend door de FCI als
door de KKUSH. Eindel�k was het mogel�k om een WDSF-evenement te bezoeken!



Melinda Fekken en ondergetekende kwamen op vr�dagavond
aan in België. Volgens de reglementen mochten we 48 uren
zonder tussenkomst in België verbl�ven. We werden hartel�k
ontvangen door organisator Kathleen Kums en WDSF bestuurslid
Nadine Schöfer.  Na heerl�k te hebben b�gekletst lieten we eerst
onze honden uit. Na een autorit van dik 4 uren waren ze hier wel
aan toe. Het hotel lag 1.7 kilometer verder en de honden mochten
mee op de kamer. 

Snel douchen en weer terug naar HV Eureka om gezamenl�k met
de deelnemers, keurmeester en vr�willigers te eten. Het eten was
voortreffel�k en de organisatie m.b.t. het handhaven van de
Covid-regelgeving was ronduit formidabel. De stad Bree kwam
met veel extra regelgeving: looproutes, meldingsplicht, het bieden
van desinfectiemogel�kheden, mondkapjes, natuurl�k de 1,5
meter afstand en QR-codes. Voor m� was dit nieuw; je scant
deze via de telefoon, waardoor de vereiste registratie en controle
er was. Ook het eten bestellen ging via deze app. Je hoefde niets
aan te raken en kon de vereiste afstand bewaren. 

Het grote wedstr�dveld, de ruime parkeermogel�kheden, de grote
kantine en de vele ruimte voor het publiek maakte dat iedereen
zich toch vr� kon bewegen en niet onbelangr�k: de wedstr�d
goed kon aanschouwen. Ik was echt onder de indruk hoe goed
het allemaal was geregeld!

Op zaterdagochtend startte de wedstr�d om 10 uur. Van de 9
deelnemers mochten helaas 3 niet komen vanwege de Covid-19.
Ondanks dat werden de landen België, Duitsland en Kroatië
vertegenwoordigd op deze World Cup.  In categorie 1 deden vier
honden mee, in categorie 2 één hond en ook in categorie 3 deed
één hond mee.



Op het geringe aantal deelnemers was veel commentaar. Maar de keurmeester merkte in z�n
eindspeech terecht op dat b� zowel de FCI als FMBB helemaal geen WK Mondio plaatsvond en
dat het ons ras onder de huidige omstandig-heden tóch was gelukt om een wedstr�d door te
laten gaan. Een supercompliment waar je als ras, organisatie én deelnemer heel trots op mag
z�n.

Er werd gestart met categorie 2. Vorig jaar won Kathleen Kums de World Cup met haar
veteraan, deze keer stond ze er met haar nieuwe hond Pipo. Op zich al een knappe prestatie
om nu al in categorie 2 te kunnen en mogen starten. De decoys (oftewel pakwerkers) maakten
het de honden t�dens dit evenement niet gemakkel�k en de honden werden goed belast. 

Keurmeester Jos Helden had een zwaar parcours bedacht voor de honden. Met Mondioring is
het alt�d weer de vraag; wat gaan we doen en hoe voeren we dit zo optimaal mogel�k uit?
Sinds ik vorig jaar met deze sport kennismaakte heb ik veel respect gekregen voor de honden.
Er wordt echt veel van ze verwacht. De honden moeten stabiel en gehoorzaam z�n. Daarnaast
moeten ze goed kunnen schakelen in driften; vanuit het appèl naar het manwerk en weer terug.
Wat ik vooral knap vindt is dat de hond van het inzetten van de aanval ook net zo snel weer
terug komt b� de geleider.  Er is geen tw�fel, de hond is graag terug b� z�n baas. Hier kunnen
we in de IGP nog iets van leren.  Kathleen behaalde met Pipo van de 300 punten 250,5 in totaal
en dat maakte haar WDSF World Cup Mondioring winnaar Categorie 2. Van harte, Kathleen.

De lunch werd genuttigd om vervolgens door te gaan
met categorie 1. Het was begonnen met regenen en
helaas stopte de regen niet meer tot de pr�suitreiking.
De pakwerkers werden geïnstrueerd wat betreft het
programma van categorie 1 en de geleiders mochten
het parcours verkennen. De voorbeeldhond werd
gehaald en mocht laten zien hoe alles moest verlopen.
Je loopt dus geen voorgeschreven parcours waar je
thuis op kunt oefenen. B� Mondioring wordt geïm-
proviseerd en wordt er van de geleiders verwacht dat
ze goed nadenken, zodat ze zelf geen fouten maken.

Categorie 2

Categorie 1 en 3



Nadine Schöfer met haar jonge teef Didi van Valesca’s
Home liepen om 13 uur het wedstr�dveld op. Een indruk-
wekkende combinatie die maar liefst 193 punten behaal-
de op het maximum van 200. Dit optreden werd later op
de dag bekroond met een 1e plaats WDSF World Cup
Mondioring Categorie 1.

Vervolgens kwam Robert Grgrik met Glenn Drive
Unlimited uit Kroatië in de baan. Deze combinatie had een
lange reis gemaakt om te kunnen deelnemen. De hond
beschikt over veel uitstraling en deed niet veel onder voor
Didi. Ze behaalden 184.5 punten van de 200, wat
resulteerde in een welverdiende 2e plaats.

De derde combinatie, Jens Wabbel met z�n hond Sky uit
Duitsland, had iets meer moeite met het parcours. Enkele
oefeningen liepen niet helemaal naar wens, waardoor ze
met 150.5 punten als 4e eindigden. Miguel Beyen met
Casa D’agnostini Rosendo uit België vormden de laatste
combinatie in categorie 1. Helaas werd er in het
appèlgedeelte veel ingeleverd. Desondanks resulteerde dit
in een 3e plaats met 160 punten. 

Tenslotte kwam Andre Schöfer met Spetznas uit in
categorie 3. Andre is geen onbekende in de Mondioring.
Twee weken eerder draaide h� nog een wedstr�d met
deze hond. Ondanks dat h� de enige deelnemer in de
categorie was moet het nog wel gedaan worden. Het was
een lang programma met veel onderdelen en variaties. Je
zag dat de hond soms iets brutaal was en dat h� dan iets
minder goed luisterde. Desondanks bleef de hond goed in
de hand van de geleider. Om aanspraak te kunnen maken
op het kampioenschap moest de combinatie minimaal
300 punten behalen. Dit bleek voor deze combinatie geen
probleem. Er werd een grandioze prestatie neer gezet.
Met 345.5 punten werd Andre en Spetznas de winnaar
van de WDSF World Cup Mondioring 2020. 



Nadat alle deelnemers hun prestaties hadden getoond stopte het met regenen. Het
was t�d voor de pr�suitreiking. Iedereen kreeg een bedankje. HV Eureka heeft
ontzettend veel werk verricht om deze World Cup tot een succes te maken. Zowel op
het veld als in de kantine deden alle vr�willigers hun uiterste best om het iedereen
naar de zin te maken en te voorzien van waar men om vroeg. De keurmeester
begeleidde en keurde de wedstr�d met hart en ziel en beloonde de deelnemers met
objectieve punten. De decoys vertoonden hard, intensief en eerl�k werk. Natuurl�k
ging de dank uit naar de deelnemers. Zonder hen was dit evenement überhaupt niet
mogel�k! En tot slot werd het publiek bedankt, dat met hun applaus en betrokkenheid
charme aan de wedstr�d gaf.
 
De dag werd afgesloten met het overhandigen van de vlag aan de SDN. Op 8 en 9
mei 2021 zal de SDN de Wereld Kampioenschappen IGP en Agility, World Cup
Mondioring en Obedience organiseren te Veenendaal op het sportcomplex van de
Merinos. Een evenement om nu al naar uit te k�ken! We hopen u dan allemaal weer te
begroeten en samen onze sport te beoefenen. Nogmaals m�n dank aan iedereen die
de WDSF en onze sport c.q. ras promoot. 
 
Tot 2021!
 
José Stienstra 
President WDSF

Afsluiting en 2021





Vanaf 2021 z�n er veranderingen voor het organiseren van wedstr�den en de selectie voor
het NK en WK alle rassen. Het is vanaf 2021 toegestaan om ABC wedstr�den te keuren met
1,2 of 3 keurmeesters, deze wedstr�den gelden voor het NK alle rassen (zie voorwaarden
hieronder). Een geleider mag aan een ABC wedstr�d ook alleen in afdeling B & C deelnemen,
deze tellen uiteraard NIET mee als kwalificatie voor het NK alle rassen.
 
Voorwaarden voor inschr�ven NK:
 1. De inschr�ver moet met de ingeschreven hond deelgenomen hebben aan minstens twee
africhtingwedstr�den, in de klasse IGP-III.

 2. Deze wedstr�den moeten z�n gekeurd door 1, 2 of 3 africhtingkeurmeesters.

3. Er moet op deze wedstr�den tenminste 1x 250 punten en 1x 270 punten z�n behaald met
een U voor DZB.

 4. De wedstr�den moeten op verschillende terreinen z�n gehouden. Alle wedstr�den
waaraan wordt deelgenomen tellen mee ongeacht of deze open staan voor alle rassen.
 
Voorwaarden voor inschr�ven WK:
 a) Men dient zich te selecteren voor het NK voor werkhonden (zie hiervoor het reglement
Selectieprocedure m.b.t. deelname aan het NK-werkhonden.

 b) Het NK voor werkhonden wordt gekeurd door drie africhtingskeurmeesters.

 c) Geleiders kunnen zich alleen plaatsen voor het WK werkhonden als men minimaal 270
Punten heeft behaald op het NK Werkhonden met een U voor DZB.

 d) De nummers 1 t/m 5 van het NK-werkhonden plaatsen zich voor het WK en de nummer 6
is reserve mits een totaal kwalificatie Zeer Goed is behaald met een U voor DZB. Mocht één
van de geselecteerde deelnemers niet kunnen of willen deelnemen aan het WK, dan wordt op
volgorde van rangschikking op het NK, verder geselecteerd. De Kampioen van het NK-
werkhonden wordt ingeschreven als NL-01. B� een gel�k aantal totaal punten is als eerste de
som van de totaaluitslag van de twee selectiewedstr�den én het NK-werkhonden
doorslaggevend, daarna de som van de resultaten in afdeling C van deze wedstr�den. Mocht
het dan nog gel�k z�n dan is het lot doorslaggevend.

 e) Deelnemers die aan het NK voor werkhonden deelnemen op basis van een door de CWH
verstrekte wildcard, en die niet voldoen aan punt 1.a kunnen geen kwalificatie behalen voor
het FCI  Wereldkampioenschap met uitzondering van de Nederlands kampioen. geacht of
deze open staan voor alle rassen.
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VDM Cavom stak Team Hondensport
Hoogkerk en de medewerkers van
Active Dog Care in nieuwe jassen. We
kunnen warm de winter door en zien
er tiptop uit.
Cavom, heel erg bedankt voor jullie
trouwe steun!

BEDANKT!



Aquatraining met Ziva
Samen met m�n rottweilerteef Ziva en m�n rottweiler reu
Chase train ik IGP. We trainen momenteel 2 keer in de week
b� Hondensport Hoogkerk en op de overige dagen trainen we
thuis. In de aanloop naar wedstr�den trainen we vaker of
intensiever. Naast trainen wandelen we iedere dag, gaan we
af en toe hardlopen en ook spelen Ziva en Chase iedere dag
samen. Je kunt dus wel stellen dat Ziva een actieve hond is.
 
Afgelopen september liep Ziva onregelmatig en af en toe echt
mank. Ze leek last te hebben van haar rechter achterpoot.
Uiteraard ga je eerst zelf checken of je iets kunt ontdekken,
door haar poot voorzichtig te strekken en haar knie te buigen.
Ziva geeft nauwel�ks p�n aan en ik kreeg dan ook geen
reactie. Ik heb m�n vader, gepensioneerd dierenarts, gevraagd
haar te onderzoeken en b� z�n onderzoek gaf ze inderdaad
een p�nreactie op de rechterachterpoot. Ziva heeft wel eens
vaker een blessure gehad en dit ging met rust alt�d weer over,
rust was ook het advies van m�n vader. Maar deze keer bleef
ze last houden, dus het was t�d voor verder onderzoek.
 
B� een dierenkliniek in Putten z�n foto’s van haar gewrichten 
en rug gemaakt. Die zagen er prima uit, dus het advies luidde
om naar een fysiotherapeut voor honden te gaan. B� het
onderzoek dat z� deed gaf Ziva een reactie b� het aanraken
van de hamstring. De fysio adviseerde aquatraining voor
herstel en spieropbouw. En een geluk b� een ongeluk: sinds
kort is er een aquatrainer op de hondenclub!
 
Ziva vond de eerste sessies enorm spannend: ze liep onregel-
matig, stopte met lopen als de loopband aan was of wanneer
ze een koekje kreeg en zocht steun b� m�. José heeft 
in de eerste sessies van alles geprobeerd qua snelheid en
hoogte van het water, maar Ziva bleef het spannend vinden.
Uiteindel�k hebben we ervoor gekozen dat ik er niet b� ben 
als ze in de aquatrainer is, omdat ze teveel steun b� m� gaat
zoeken en ze het toch zelfstandig moet doen. Dit was een
goede zet, want het gaat nu iedere keer weer wat beter. Ziva
weet wat ze gaat doen en kr�gt steeds meer vertrouwen. Ze
gaat 2 keer in de week “in bad b� José”, zoals w� dat noemen.
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Ik merk dat Ziva aan het herstellen is en dat ze beter in haar
vel zit sinds ze in de aquatrainer gaat. Allereerst merk je dit
aan hoe ze beweegt: ze loopt soepeler, draait makkel�ker
en gebruikt haar achterhand beter. Je ziet het ook aan de
nagels van haar achterpoten. De nagels van haar linker
achterpoot waren een stuk korter dan de nagels van haar
rechter achterpoot, omdat ze links meer belastte om rechts
te kunnen ontlasten. Dit verschil is nu stukken minder.

Ook is ze veel speelser dan eerder. Als we naar buiten gaan
b�t ze regelmatig in de l�n en daagt m� uit tot een potje
touwtrekken. Ze is vrol�ker en loopt parmantig naast me,
waar ze eerder wat achter me bleef lopen. Ook krabt ze
sinds een paar weken ineens weer met haar achterpoten
naar achter nadat ze een plas heeft gedaan. Dit heeft ze
een hele t�d niet gedaan, maar nu vliegen de graspollen ze
af en toe om de oren.

In de interactie met Chase merk ik ook een verschil. Chase is
een stuk jonger dan Ziva en is meestal degene die het
initiatief neemt tot spel. De afgelopen weken gebeurt het
steeds vaker dat Ziva Chase uitdaagt tot spelen en ze is
ook een stuk feller in het spel. Ook is ze wat brutaler naar
Chase: eerder pakte h� haar kauw bot af, nu pikt z� die van
hem in.
  
Wat ik ook steeds vaker merk, is dat Ziva meer gemotiveerd
is om te gaan trainen. Eerder was ze ook wel gemotiveerd,
maar nu rent ze af en toe zelf al naar het hek om het
trainveld op te kunnen. Ze heeft steeds wat meer power in
de trainingen en haar will to please neemt langzaam toe.
Ook rent ze een stuk sneller. Ziva haar conditie was slecht
na een lange periode van rust, dit verbetert ook door de
aquatrainer.



Toen we startten met de aquatraining wist ik niet echt wat ik kon
verwachten. Ik had wel eens ervaringen van andere hondeneigenaren
gehoord, maar ik had dit zelf natuurl�k niet ervaren. Nu ik zulke
verbeteringen b� m�n eigen hond zie, zou ik het iedereen aanbevelen.
Niet alleen voor het herstel van een blessure, maar ook
voor het verbeteren van de bespiering, de coördinatie en de conditie.
Ziva haar buikomvang was b�voorbeeld afgenomen, omdat ze haar
buikspieren meer gebruikt. Ze beweegt beter en l�kt zich ook steeds
bewuster van haar lichaam te worden. 
 
Ik zie het ook als een aanvulling in het trainen van de sporthond, omdat
kracht, coördinatie, conditie en lichaamsbewustz�n belangr�ke zaken
z�n in onze sport. Het kan ook zeker een goede voorbereiding z�n voor
wedstr�den. Want als je beter in je vel zit en je fit voelt, presteer je ook
beter!
 
Wat ik zelf als erg prettig ervaar is dat José precies weet wat ze doet en
erg kundig is. Ze bek�kt wat het beste werkt voor de hond en waar ze
het beste resultaat ziet, maar bl�ft hier ook steeds alert op en stelt b� als
het nodig is. Ik laat Ziva iedere keer vol vertrouwen b� haar achter.
Naast een terugkoppeling kr�g ik ook filmpjes van hoe het is gegaan en
ik zie echt vooruitgang. Waar Ziva eerder onregelmatig liep en op lage
snelheid, loopt ze nu op een hogere snelheid met zelfs een helling! W�
bl�ven dan ook zeker nog een t�d doorgaan met aquatraining.
 
 Marieke Vaandrager





Onze oudere vrienden
Yeah, er komt een pup in huis!!! De hele familie is in rep en roer, Facebook wordt
overladen met foto’s van de eerste ontmoetingen en alle voorbereidingen worden
getroffen om de nieuwkomer een warm welkom te heten. En dat is ontzettend f�n
en goed, want een pup verdient een goed huis. Maar…niet alleen de pup verdient
dat.

In een b�zonder korte t�d wordt de pup een puber en ineens is ons maatje
volwassen, althans zo l�kt het. Jaren gaan vervolgens voorb�, de hond is onderdeel
van het gezin en op een dag wordt geconstateerd; h� wordt oud. En dan? Het
pupje dat vroeger nog achter z�n eigen staart aanrende kan nu amper meer in de
benen komen en - heel vervelend, maar h� kan er niets aan doen - laat soms een
plasje achter in z�n mand.
 
Wat voor de ene eigenaar heel normaal is, is voor de ander een volledig onbekend
fenomeen; ondersteunende supplementen voor de hond.

En die onbekendheid is jammer, want als op t�d begonnen wordt met de juiste
supplementen, kun je je harige vriend zo veel langer een f�n mobiel leven bieden.
Met een juiste samenstelling van b�v. glucosamine, chrondroïtine, MSM en
mangaan, bereik je al heel erg veel. Veel mensen kennen dit wel van eigen gebruik,
maar honden hebben er ook echt baat b�.

Zo bestaat er ook een prachtig supplement als ‘Groenlipmossel’, wat voornamel�k
zorgt voor wat flauwe grappen, ipv een serieus gesprek. De naam maakt nogal
wat tongen los. Maar wat echt mooi is; de Groenlipmossel maakt de rug ook los!
Groenlipmossel is een echte superfood, gebruikt voor mens en dier die een steuntje
in de rug gebruiken kunnen, want het heeft een p�nstillende en ontstekings-
remmende werking. Er worden kleine wonderen mee verricht waarb� honden die
b�v. nauwel�ks meer herstellen van een rondje rennen, dankz� het gebruik van
Groenlipmossel weer gaan ravotten met hun jongere roedelgenoot. 

Ik zal niet beweren dat het een magisch geneesmiddel is waardoor je trouwe
vriend ineens een ongekende hoge leeft�d bereiken kan, maar dat z�n senioren-
leven een stuk meer veraangenaamd kan worden, dat is zeker. Daarom werkt
Groenlipmossel ontzettend goed b� honden met oa artrose, spondylose, anders
soortige gewrichtsproblemen, sportblessures en draagt ook b� aan het herstel van
spieren. Kortom; de (oudere) hond verdient echt wel een
Groenlipmosseltje!
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Op later leeft�d kr�gen ze ook vaak zo’n herkenbare penetrante geur die uit hun bek
komt. Vaak reden genoeg om de hond minder te knuffelen, want ze ruiken niet
bepaald meer naar bloemetjes. Maar juist als het lichaam wat minder prettig aanvoelt,
hebben onze senioren wel extra liefde en aandacht nodig. ‘Antiplaque’ zorgt niet
alleen voor een gezond gebit, maar na een paar dagen gebruik kan die onaangename
geur ook veranderen in de normalere hondenadem, die we voorheen gewoon konden
verdragen. Baas bl�, hond bl�!
 
Net als wat extra aandacht voor de vacht. Een oudere hond wisselt de vacht iets
moeizamer dan z�n jongere soortgenoot. Geen drama, maar een slechte vacht kan
jeuk veroorzaken, wat wel tot een drama kan l�den. Veel mensen geven extra Omega
3-6, b�v. in de vorm van zalmolie of capsules, wat zeer goed kan helpen, mits het van
zuivere kwaliteit is. Geef je daar ook Kelp of Rozenbottelpoeder b�, dan geef je het hele
vacht-wisselproces een extra boost en dat draagt b� aan een betere algemene
lichaamsconditie.

Wil j� ook je jonge pup jaren later zien veranderen in een vitale oude hond?
Ondersteun hem dan op t�d, zodat jullie zo lang mogel�k van elkaar genieten mogen.
Maar zorg alt�d dat je gebruik maakt van zuivere kwaliteit, anders doe je meer kwaad
dan goed. Met de hoogwaardige kwaliteitsproducten van European Pet Pharmacy ben
je verzekerd van zuivere kwaliteit supplementen die hun werkzaamheid al ruimschoots
bewezen hebben. Alle supplementen z�n in Zweden ontwikkeld, voldoen aan de
hoogste normen en specificaties en z�n 100% natuurl�k.

Globaal gezien is ondersteuning met supplementen geschikt voor honden van alle
leeft�den, vanaf 6 maanden. Dat betekend niet dat je dit vanaf 6 maanden geven
moet, integendeel. Maar als een hond problemen kr�gt met het bewegingsapparaat of
weke delen, vacht, digestie of b�v. herstel na sporten, dan kan je wel degel�k een f�ne
ondersteuning geven. Het assortiment is ruim en b� goed gebruik, hoeven honden
minder vaak naar een dierenarts en kan zwaardere medicatie vaak pas op veel latere
leeft�d worden gestart. En hoe langer een hond kan leven zonder medicatie, hoe beter
dat voor hem is. En voor de portemonnee van de baas…
 
Geniet van je maatje en help hem zodra het nodig is. H� is het meer dan waard!
 
Voor iedereen een gezond en flexibel 2021!
 
Gezonde groeten,
Melinda Fekken- de Kle�n
FlevoCanin





Selfie wedstrijd





Dierenfysiotherapeut

Linde van Welzen

Graag stellen we u voor aan Linde van
Welzen uit Groningen.  Dierenfysio-
therapeut van beroep. Hiervoor heeft
ze een 4-jarige opleiding tot fysio voor
mensen gedaan. Daarna volgde nog
een opleiding van 2,5 jaar tot dieren-
fysiotherapeut.

Is een dierenfysiotherapeut

nodig?

"Veel dieren kunnen baat hebben b�  fysiotherapie. B�voorbeeld als ze kreupel lopen
of als ze st�ver worden. Als honden ouder worden kunnen ze soms lastiger opstaan
om uit de mand te komen. Mensen denken dan al snel dat het door de leeft�d komt,
maar het kan ook z�n dat er iets vast zit in de wervelkolom. Dieren met overgewicht
of dieren die ineens van gedrag veranderen komen ook. Gedragsverandering is vaak
een uiting van p�n. Daarnaast behandel ik veel sporthonden en dieren die net z�n
geopereerd."

Welke behandelingen bied je?

In
te
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w

"U kunt b� m� terecht voor massage, mobilisatietechnieken, aquatraining (dit vindt
plaats b� Active Dog Care) en lasertherapie.  De meeste dieren vinden het prettig om
behandeld te worden. Natuurl�k vinden ze het behandelen van een p�nl�ke plek ver-
velend. Honden weten niet dat dit voor hun eigen bestwil is. Uiteindel�k zie ik vaak
dat dieren kalmeren en zich na de behandeling prettiger voelen.

Door het geven van lasertherapie ben ik in contact gekomen met José Stienstra. Haar
hond Dobry had een nare wond die ik met lasertherapie heb behandeld. Het helpt
heel goed b� het herstellen van open wonden, maar ook b� peesontstekingen, spier-
scheurtjes en rugproblemen. Mocht u gebruik willen maken van m�n diensten dan
kunt u me via ADC of rechstreeks bereiken."





5 oktober liep compleet anders dan ik wenste. Het was de
dag dat ik een week vr� had gepland om de administratie
helemaal b� te werken. Omdat m�n honden op
maandagochtend alt�d in de aquatrainer gaan bracht Klaas
m�n honden naar ADC waar Lisanne het zou overnemen.

Het viel Lisanne meteen op dat Dobry niet fris liep. Toen ze
hem goed bekeken zagen ze aan de linkerkant een grote
wond. Terug redenerend is het waarsch�nl�k zondagavond
t�dens de laatste uitlaatbeurt in het donker gebeurd. Alle drie
honden gingen er zoals gewoonl�k gezamenl�k uit. Dobry is
alt�d erg ruig met spelen en dan heb je sneller een ongelukje.

Klaas bracht hem direct naar de dierenarts. Opereren was de
enige optie. Klaas was b� de operatie. Het duurde even, maar
Dobry mocht daarna direct weer mee naar huis. De dierenarts
zei dat ze strak had moeten hechten en dat de kans daardoor
groot was dat de wond open zou barsten. Helaas gebeurde
dit na na twee dagen. We stonden voor de keuze: nogmaals
opereren of het dicht laten groeien. Ondanks dat het een
groot gat van b�na 10 cm was besloten we geen operatie
meer te doen. De huid zou dan nog strakker samengetrokken
moeten worden. 

Na deze beslissing was de vraag hoe zorgen we dat het zo
goed mogel�k dichtgroeit? Ik stuurde foto's naar Jeanette en
z� gaf telefonische hulp. Ze zei dat de wond goed gespoeld
moest en schoon moest bl�ven. Shit dus, want het was
moeil�k te verbinden en voor m�n gevoel zou het eeuwen
duren tot het was dichtgegroeid. 

Nachten lang sliep ik naast hem. Overdag was h� alt�d onder
toezicht. Want natuurl�k wilde h� eraan zitten. En dat zou het
er niet beer op maken! Om de wond zacht en schoon te
houden smeerde ik tweemaal per dag Manuka-zalf op de
randen van de wond. Daarnaast gebruikte ik de Manuka-
dressing die geschikt is voor open wonden.

Jeanette had al meerdere keren gezegd dat de hechtingen
eruit moesten. Maar dit bleek nog niet zo eenvoudig.

Niets is voorspelbaar



Op 14 oktober kwam Patricia, de fysiotherapeute uit
Duitsland. Met haar hulp lukte het om de hechtingen te
verw�deren. Daarna behandelde Patricia de wond met
bloedzuigers. Een methode die ik graag wilde om ervoor
te zorgen dat de wond schoon werd. De bloedzuigers
zogen zich vol en lieten daarna uit zichzelf los. In de
tussent�d behandelde Patricia de wond met laser om
de doorstroming van het bloed te verbeteren.

Het resultaat was een wond die b�na 2 uren bleven
bloeden. Ik zag dat de wond schoon was geworden en
het zag er rustiger en mooi roze uit. Eindel�k ging het de
goede kant op! Patricia gaf het advies om een
fysiotherapeut in de buurt te zoeken en regelmatig
lasertherapie te laten doen.

Via Google kwam ik b� Linde van Welzen uit Groningen.
Linde was erg behulpzaam en kwam wekel�ks. Ze
kwam aan huis, gaf een kwartier lasertherapie en
vertrok weer. Ik bleef Manuka-zal smeren. Het was
verbluffend hoe snel de wond genas. Op 11 November
was de wond volledig dicht. Inmiddels is er haar over
gegroeid en zie je er helemaal niets meer van! 

Met ingang van 1 januari 2021 gaat Linde honden
behandelen b� Active Dog Care. In het interview met
haar kunt u lezen welke diensten ze biedt. Met de
professionele service van Linde breidt het pakket van
Active Dog Care zich verder uit.



ADC-klanten BEDANKT!
Voor de lieve kaartjes, presentjes en vooral voor jullie vertouwen!



dat sporten is ontspanning ook nodig, maar dat is niet alt�d eenvoudig. Een
t�dlang zocht ik naar de juiste methode om Rasco lichamel�k te laten ont-
spannen, zonder dat h� geestel�ke spanning opbouwt. En toen was daar
ineens in Hoogkerk de Aquatrainer!!
 
Voor Rasco is dit een ultieme combinatie van meerder goede eigenschappen:
h� werkt aan z�n conditie, motoriek, spieropbouw, leert z�n concentratie
hoog te houden en kr�gt daarb� z�n nodige geestel�ke ontspanning. En wat
h� er nu zelf van vindt? Geweldig! B� binnenkomst kr�gt h� van m� de vr�e
l�n; h� stormt de ruimte binnen als een bl�e pup, het liefste duikt h� eerst nog
even in de ballenbak om vervolgens direct de aquatrainer op te lopen. 

Er is dus geen enkele sprake van dwang; voor hem is het een uitje. Overigens
geen eenvoudig uitje, want er moet echt hard gewerkt worden. Doordat het
waterniveau en de snelheid verschillend kan worden ingesteld, moet de hond
steeds goed opletten hoe h� z�n poten neerzet en in welk ritme h� loopt. Er
kan zelfs een hellingshoek worden ingesteld, wat de moeil�kheidsgraad
natuurl�k verhoogd.  Er is een flinke concentratie vereist om in het juiste ritme
te kunnen lopen. Zeker voor een hond als Rasco die graag bezig is met alles
wat om zich heen gebeurd, betekent dit een extra concentratiemoment,
omdat je anders ‘uit de pas loopt’. En zo wordt ook de motoriek dus flink aan
het werk gezet. En net als h� het ritme lekker te pakken heeft, verandert het
niveau van snelheid en waterhoogte en begint het denkproces overnieuw. 

Mag ik jullie voorstellen: Rasco, Hollandse Herder, b�na 5
jaar oud. Een vrol�ke actieve hond, die helaas binnen de
roedel veel spanning ervaart. Dat is lastig voor hem, want
h� is de jongste telg binnen de groep en elke poging
hogerop te komen, wordt zwaar afgestraft door de rest.
Om hem te beschermen, wordt h� dus door ons veel
afgezonderd en dat geeft weer een ander soort spanning.
Om z�n hoofd leeg te maken, mag h� zich uitleven als
sporthond; 4-5 dagen per week traint h� speuren, appèl
en manwerk. En h� geniet ervan! Maar om dit goed vol te
houden, is een flinke conditie nodig en een lichaam met
goede bespiering is dan een must. En tussen al dat 

Aquatrainer 
de perfecte aanvulling in een sportief leven



Na een paar sessies begint de hond het te leren en zie je duidel�k progressie in de
manier van lopen. Ook merk je dat het uithoudingsvermogen wordt opgebouwd. De
hond kr�gt daarnaast meer spiermassa en dat is natuurl�k alt�d gunstig. En als
‘toetje’ is het geestel�k heerl�k ontspannen. Want de combinatie van het warme
water en actief bezig z�n, is voor de geest erg verruimend en dit is voor Rasco een
belangr�ke bonus! De aquatrainer is nu een vast onderdeel is geworden van onze
sport-routine. Zeker wanneer h� 2x per week een sessie in de trainer doet, merk je
duidel�k een opbouw in de prestatie die h� maakt en het resulteert in een
positieve verandering in z�n gedrag.
 
Zo’n aquatraining doe je natuurl�k niet zomaar; ongeacht of het gaat om een huis-
of sporthond. Zonder deskundige kennis kun je zelfs meer kwaad doen dan goed.
Dankz� de hulp van José Stienstra bouwen we aan een gezonde en sportieve
toekomst voor Rasco. En José is natuurl�k niet ‘zomaar’ een hondenmens: naast
haar kennis als hondeneigenaar, fokker, hondengeleider op hoog niveau en
instructeur, heeft z� zich de afgelopen jaren ook ruimschoots verdiept in fitness voor
honden, het gedrag en de verschillende wegen die kunnen leiden tot het gewenste
doel. Ze haalt kennis van buitenaf naar binnen, laat zich regelmatig b�scholen en
werkt samen met dierenartsen en fysiotherapeuten uit binnen- en buitenland om
steeds weer verbeteringen door te voeren en om haar kennis te vergroten. De
voortgang van iedere hond wordt op zowel film als in een ‘dagboek’ vastgelegd. Op
deze manier kunnen de trainingen steeds goed op elkaar worden aangesloten.  
Voor m�n vriend is dit dus een absolute win-win-situatie. H� k�kt alweer uit naar z�n
volgende sessie!
 
Sportieve groeten,
Rasco & Melinda



Schoonmaak; het jaar loopt ten einde, het was niet
een gemakkel�k jaar maar met een opgeruimd en
schoon huis, club of bedr�f, vang je ook aan met een
schoon en leeg hoofd om weer een frisse start te
maken in 2021

Zoals ieder jaar willen we de boeren die hun velden
voor het speuren ter beschikking stellen in het
zonnetje zetten. We zien dit niet als vanzelf-
sprekend en geven daarom een kleine attentie om
onze waardering te tonen. Bedankt!





als vermenigvuldigende trofozoiet in de darm
als besmettel�ke cyste in uitpwerpselen

Giardia is één van de meest voorkomende maagdarmparasieten b� honden. Het is
een eencellige (protozoaire) parasiet die zich voedt in de dunne darm van uw hond.
Het is goed om te weten dat het b� veel dieren voorkomt en dat het ook besmettel�k
is voor mensen. 

Giardia manifesteert zich in 2 stadia:

Veel hondeneigenaren z�n niet bekend met de zeer besmettel�ke maagdarmparasiet
Giardia. Af en toe komt er kritiek op ons Giardia-beleid. Het zou een druppel op de
gloeiende plaat z�n. Mensen zitten niet te wachten op extra dierenartskosten. B� een
andere dagopvang zou het ook niet hoeven.

Toch veranderen w� niet van beleid en proberen we Giardia terug te dringen voor
zover dat kan. In dit artikel zullen we uitleggen wat Giardia voor je hond inhoudt en
welke maatregelen Active Dog Care neemt om de parasiet terug te dringen. We
hopen dat eigenaren gaan inzien waarom het belangr�k is om alert te z�n op Giardia. 

Sinds 1 januari 2020  stelt Active Dog Care
het testen op Giardia verplicht voor
nieuwkomers in de dagopvang. Regelmatig
bl�kt een hond na onderzoek positief. B�
ADC is een nieuwe hond pas welkom als h�
Giardia-vr� is. Dit betekent dat een hond
pas na behandeling en een negatieve test
b� de dagopvang in de roedel mag.
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Giardia

Wat is Giardia?

Hoe kr�gen honden Giardia?
Een hond wordt (her)besmet met Giardia doordat h� cysten via z�n bek binnen kr�gt.
De cyste kan b� kou en vocht tot wel 3 maanden overleven, waardoor er lang kans
op besmetting is. De parasiet is vaak te vinden op plekken waar veel honden komen.
Denk aan losloopgebieden, parken en andere drukbezochte uitlaatplaatsen. Maar
ook terreinen van hondenscholen. Kennels, drinkplaatsen en plekken waar veel
honden hun ontlasting doen vormen de grootste besmettingsbronnen. 

Via buitenwater of door het likken van z�n poten of vacht kr�gt je hond de cyste
binnen, waarna het zich in de darmen omzet tot trofozoiet. Na 5 tot 12 dagen zitten
er weer besmettel�ke cysten in z�n ontlasting en zo herhaalt de cyclus zich.



 stinkende , vettige of sl�merige diarree die soms even

buikkrampen

gasvorming

braken

gebrek aan weerstand

Gezonde honden worden niet alt�d ziek van Giardia. Deze honden verspreiden
de parasiet ongemerkt. Honden die er wel last van hebben vertonen de volgende
versch�nselen:

even verdw�nt, maar telkens weer terug komt

Honden met langdurige klachten vermageren, kr�gen minder weerstand en een
doffe vacht. Een lagere weerstand zorgt ervoor dat honden vatbaarder z�n voor
andere ziektes en dat eventuele behandelingen dan minder werken.

Honden kunnen behandeld worden tegen Giardia met een 3-daagse orale kuur
via de dierenarts. Het is verstandig om je hond op de 3e en 5e dag t�dens de
behandeling te wassen met hondenshampoo. Hoewel er vaccins z�n tegen
Giardia z�n deze helaas niet effectief.

Door je hond geen koolhydraten te voeren help je Giardia in de dunne darm uit te
bannen. Zonder koolhydraten verhongert de trofozoiet. 

Omdat Giardia als cyste buiten het lichaam lang overleeft is het verstandig om
ruimtes te desinfecteren. Ontsmet voer- en waterbakken met een speciaal
desinfectiemiddel. Was kleden en manden op 60 graden en stop ze daarna in de
wasdroger. Heb je meer honden of heb je ook katten? Behandel dan alle dieren
in huis. 
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Is er iets tegen Giardia te doen?

Hoe weet ik dat m�n hond Giardia heeft?

Maatregelen van Active Dog Care
B� Active Dog Care z�n we ons zeer bewust van de
besmettel�kheid van Giardia. Dat is de reden waarom
we uit alle macht proberen te zorgen dat geen enkele
hond z�n behoefte doet op het trainingsveld. Elke cursist
is hiervan op de hoogte.

Voor honden van de dagopvang is er een aparte P&P
(poep- en plasplaats). Deze plek is alleen toegankel�k
voor de honden uit de dagopvang. Medewerkers van
ADC verw�deren de poep onmiddell�k.

Van de P&P gaat de roedel via 2 sluizen naar de
speelvelden. Eenmaal op het speelveld z�n de honden
constant onder het toezicht van een medewerkers van
ADC. Mocht een hond toch nog z�n behoefte doen, dan
wordt de poep ook hier direct verw�derd. 



De ontlasting wordt door onze
medewerkers nauwlettend in de gaten
gehouden en b� tw�fel wordt een sneltest
gedaan. 

De sneltesten z�n standaard b� Active
Dog Care aanwezig. Eigenaren kunnen
deze eventueel ook b� ons aanschaffen.

Elke hond in de dagopvang kr�gt z�n eigen voer. Onze voerbakken worden
dagel�ks schoon gemaakt met chloorwater en vervolgens goed afgedroogd
om eventuele besmetting te voorkomen. Ook waterbakken worden vaak en
goed gereinigd.

De P&P, onder de overkapping en de kennels worden elke week ontsmet met
kennelreiniger. Maandel�ks pakken we het grondiger aan met het middel
Vikron. De kleedjes in de kennels worden regelmatig op 60C gewassen. En
ook  de fitnessruimte wordt  regelmatig grondig gereinigd. Ook de ballen uit
de ballenbak gaan in de wasmachine. Omdat we ons ervan bewust z�n dat
dit een mogel�k besmettingshaard kan vormen.

Structureel desinfecteren

Dweilen met de kraan open?
Er bl�ven mensen die het onzin vinden dat ADC een Giardia-vr�e test verplicht
stelt. W� z�n ons er terdege van bewust dat Giardia niet is uit te bannen.
Maar ADC ziet het als haar plicht om elke hond een zo veilig mogel�ke
omgeving te bieden. We hopen dan ook dat jullie met ons alert willen z�n op
Giardia.

Met de indeling van ons terrein doen w� ons best om Giardia
tegen te gaan. De trainingsvelden houden we schoon. Voor de
dagopvang is er een aparte poep- en plasplaats. 







Zojuist afscheid genomen van onze Surabaja-man en man van de
grasmaaier Johannes Anthony. H� mocht maar 63 jaar worden.
Johannes stond jaren voor ons en voor onze club en dagopvang klaar.
T�dens het grasseizoen was h� om de dag b� ons op de club om het
gras te maaien. Daarnaast onderhield h� zo goed en zo kwaad als het
ging met hulp van z�n zoon de grasmaaier.

Johannes waaide dan even aan om een bakje koffie, een kletspraatje en
een mopje of een grapje. 'Onze directeur' zoals h� zichzelf noemde. Het
afgelopen jaar was na een TIA voor hem z�n leven ontnomen. Geen
scooterritjes, niet meer grasmaaien, geen doedelzakspel, geen sociale
controle, geen boodschapje doen. H� heeft het afgelopen jaar veel p�n
gekend, maar ook de jaren daarvoor heeft h� veel gezondheids-
problemen moeten doorstaan. 

Eigenl�k begon het al toen h� uit een grapje door schoolkinderen moest
uitw�ken op de scooter en sindsdien is h� niet meer de oude geworden.
Z�n lieve vrouw Lia en kinderen Erik Anthony en Michel steunden hem
en deden alles voor hem. Omgekeerd was Johannes er ook alt�d voor
hen. 

W� wensen Johannes een goede laatste reis op 12 november. Helaas
kunnen er maar 30 personen b� z�n en zullen w� er in gedachten b� z�n.
Lieve Johannes rust in vrede, je was voor ons een f�ne goedlachse man
die alt�d klaarstond om onze grasmat er zo egaal en netjes uit te laten
zien. We gaan je missen.

Sterkte Lia, Erik, Michel en Emma en natuurl�k familie. Het zal nog een
zware t�d worden zonder deze markante man.

Liefs, José Stienstra

RIP Johannes



ABC - Aad vd Stap Bokaal - 4.07 GHSV R�sw�k
A-dagen - 2.16 DHV Herderewich
ABC - NRK Regio-04 - 4.12 DTV R�sw�k
ABC - NRK Regio-03 - 3.20 NBG de Hogevaart
ABC - Brabantbokaal - 6.11 HDG Brabant
ABC - NRK Regio-01 - 1.13 HSV de Ommelanden
ABC - NRK Regio-02 - 2.16 DHV Herderewich
ABC- NRK Regio-05/06 - 6.08 GHSV d'n D�k
ABC - Midden Brabantbokaal - 5.14 NBG Midden-Brabant
ABC - Bossche Bol Bokaal - 5.04 WHG Zoete Lieve
ABC - 3 Sterren Bokaal (team) - 2.03 AVSG de Veluwe
ABC - NK IGP* - CWH ism 2.01 DHAV Arnhem
ABC - Abrahambokaal - 5.08 DHAVO Oosterhout
ABC - WK IGP* te Apeldoorn 
ABC - Noorderlichtbokaal - 1.20 HSV Vooruit
ABC - NI&VK* - 2.16 DHV Herderewich
ABC - Jo Pluymen trofee (CACIT) - 5.25 HSV de Westerschelde
A - NK Speurhonden*

AGENDA HONDENSPORT
30 januari
6 & 7 februari
6 & 7 maart
20 & 21 maart
5 april
17 april
15 mei
23 mei
6 juni
20 juni
26 juni
3 & 4 juli
31 juli
8 t/m 12 sept
26 sept
16 & 17 okt
27 november
4 & 5 december

AGENDA HSV HOOGKERK

VZH/IGP/SPH examen keurmeester dhr. Stam
Team Hoogkerk wedstr�d IGP 1, 2 en 3, keurmeester nog
onbekend
WDSF Wereld kampioenschappen IGP, World Cup Agility,
Mondioring  en Obedience te Veenendaal

7 maart
28 maart

7 t/m 9 mei







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



STAY SAFE

WIJ WENSEN
JULLIE EEN
GEZOND EN
VRIJ 2021


