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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)

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

VZH en IGP Sport en Prakt�k

Hondensport Hoogkerk bestaat uit:

    DOELSTELLING

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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Alweer een kwartaal voorb�! Laten we beginnen met de leuke dingen, want die z�n
schaars in deze t�d. We z�n heel bl� met Dogpride, onze nieuwe sponsor. Dit nieuwe
bedr�f verkoopt hondensportartikelen in de breedste zin van het woord. Meer hierover
leest u in dit magazine. 

Natuurl�k z�n we even bl� met de huidige sponsoren, adverteerders en mensen die ons
steunen via rondje 50. Zonder samenwerken komen we er niet. We hopen dan ook dat u
al onze sponsoren en adverteerders steunt door hun producten en diensten af te nemen!
Mocht u een sponsor/adverteerder weten voor onze vereniging of misschien wilt u zelf
onze vereniging steunen, neem dan contact met ons op. W� doen ons uiterste best om u 
 zo goed mogel�k uit te lichten.

Qua wedstr�den, examens en workshops is er vr�wel niets mogel�k. We hopen in mei een
examen op onze club te organiseren. Maar het is afwachten of dat door kan gaan. Door
de strenge maatregelen is er ook weinig te vertellen. Onze sport houdt z�n hoofd boven
water en daar is het wel mee gezegd. 

Toch mogen we bl� z�n dat we nog kunnen trainen. Op dit moment met maximaal 4
personen en een instructeur. De gezelligheid van samen een bakkie doen of na afloop
evalueren onder het genot van een biertje of ander drankje is er niet b�. Maar we hadden
het ook slechter kunnen treffen.

Active Dog Care moet aan strengere eisen voldoen. Volgens de Gemeente Groningen valt
een hondenschool niet onder sport. Om die reden z�n alleen duolessen toegestaan. De
situatie van de hondenschool is identiek aan de IGP traningen, dus het is voor ons een
raadsel waarom het ene wel mag en het andere niet. Maar we moeten het er mee doen.

Helaas is er ook triest nieuws; onze Holland Messi v. Le Dobry is er niet meer. We wensen
Jack heel veel sterkte met het verlies van z�n beste maatje.

Daarnaast laat de gezondheid van sommige leden te wensen over; stress, zere knieën en
schouderklachten. Pas allemaal goed op jezelf en let op je gezondheid. Beterschap, Peter
Blaauw en Sietze Plazier.

Tot slot heten we onze nieuwe leden welkom. Monique Hagebout, Peter Blaauw, Johnny
Lageveen en Annie Swierstra, we hopen op mooie en gezellige trainingsmomenten!
Misschien dat jullie je in het volgende magazine aan ons willen voorstellen?

Heel veel leesplezier en met vriendel�ke groet,
José Stienstra
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Speuren is één van de drie onderdelen van het IGP-programma en wellicht de meest
uitdagende om te trainen. Helaas worden b� workshops voornamel�k de afdelingen B
(appèl) en C (manwerk) in de spotlights gezet en dus vormden deze speurworkshops
een welkome aanvulling op de training.

Een workshop in Corona-t�d? Jazeker, dat vergt natuurl�k wel de nodige aanpassingen
voor iedereen. Maar het heeft ook een voordeel als je met een zeer kleine groep bent.
Er is veel t�d voor uitleg en er is meer aandacht voor individuele trainingsuitdagingen.
Dit wilde ik dus niet missen!

De workshops z�n laagdrempelig, wat betekent dat mensen van elk niveau zich
konden inschr�ven. Zo waren er geleiders die al jaren IGP trainen, maar ook mensen
die totaal geen ervaring hebben in deze sport. Dat maakte dat er punten belicht
werden die normaal vergeten worden. Al snel wordt gedacht ‘ach, dat weten we
toch?’, maar er valt vaak nog veel te verbeteren.

Onder begeleiding van José Stienstra kreeg iedereen op z�n eigen niveau hulp en
ondersteuning. Ze begon op de eerste workshopdag met de uitleg wat speuren precies
inhoudt, wat we verwachten van onze hond en hoe we hem zover kr�gen om uit te
voeren wat we bedoelen.

De basis werd uitgelegd voor het aanleren van het verw�zen van de voorwerpen.
Degene die nog geen ervaring hadden met het speuren, gingen aan de slag met een
flessendopje en een beloning eronder. Op het moment dat de hond zich focust op het
dopje, wordt de beloning gegeven. Het was mooi om te zien hoe snel de honden het
oppikten en hoe de geleiders ook enthousiaster werden over de oefening. Een mooi
samenspel tussen geleider en hond. 

Maar ook b� de meer ervaren geleider/hond was er nog voldoende te sleutelen aan het
correct verw�zen van de voorwerpen, dus ook daar werd de nodige aandacht aan
besteed.

Speurworkshops
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De start op het gras is het vormen van een ‘vierkantje’ waarb� de hond leert verschil
te maken tussen beschadigde en onbeschadigde vegetatie. Door het verschil in geur
(en daarin de beloning te vinden) wordt door de hond al snel de juiste koppeling
gemaakt. Zodra de hond die basis begr�pt (of het nu gaat om een pup of een oudere
hond), kun je vr� snel starten met een recht spoor. En van daaruit wordt dan de
moeil�kheidsgraad verder uitgewerkt.

Voor de meer ervaren geleiders heeft José met al haar ervaring een complete
bibliotheek aan kennis die ze t�dens de workshopdagen graag wil delen. Zo pakte
ze problemen aan, gaf adviezen en liet ze een nieuw spoor uitlopen om de
progressie te ondervinden. José staat bekend om haar scherpte op details en de
f�ngevoeligheid in training. Ondanks dat dit niet alt�d eenvoudig is te ‘kopiëren’
werd al brainstormend wel achterhaald wat voor zowel hond als geleider haalbaar
was en daarop werd weer verder getraind.

Iedereen kreeg elke workshop de mogel�kheid om 2 sporen te lopen en apart aan de
voorwerpen te werken. Er was keuze tussen gras of akker en dankz� af en toe een
stevige wind, was ook een extra moeil�kheidsgraad aanwezig. Problemen werden
aangepakt, er werden oplossingen aangedragen en er werd zeer succesvol
getraind.

Wat erg leuk was om te zien, was dat een hond die in de 1e workshop voor het
eerst met speuren in aanraking kwam, de 2e workshop keurig, rustig en beheerst
speurwerk liet ziet. Prachtig stukje training van de geleider en dat in maar één
maand t�d!!



Omdat b� de meeste workshops uitgegaan wordt van ervaren africhters was het
nu leerzaam om ook eens mee te k�ken met mensen voor wie het een totaal nieuwe
uitdaging was om te starten met deze tak van sport. Door te luisteren en te k�ken,
pak je toch weer slimme technieken en tips mee, die je in een later stadium goed
gebruiken kan.

Voor m� (met al een ruime decennia aan IGP-ervaring, maar niet persé een
aangeboren talent….) was het leerzaam om nieuwe leertechnieken te zien, welke
zeer nuttig z�n als ik ooit weer eens start met een jonge hond. Maar tevens is deze
manier van uitleggen en kennisdelen ook erg handig op m�n eigen club, waar
natuurl�k ook regelmatig nieuwe geleiders zich aanmelden. Kennis in huis hebben
is belangr�k, maar het op de juiste manier kunnen delen is misschien nog wel veel
waardevoller.

José, nogmaals dank voor de t�d, de heldere uitleg en de f�ne inzichten die je ons
gegeven hebt!!

Met sportieve groet,
Melinda Fekken - de Kle�n
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De oprichters van K9Profi en Dogpride z�n keurmeesters van werkhonden op
wereldniveau b� de FCI (Fédération Cynologique Internationale). Alle materialen die
onder deze merken worden verkocht z�n uit eigen ervaring ontworpen en worden
uitvoering getest alvorens deze worden aangeboden voor verkoop.

De meeste materialen worden in een eigen fabriek gefabriceerd, waardoor het
b�na alt�d mogel�k is om materialen aan uw wensen aan te passen. Door
jarenlange ervaring z�n de materialen van zeer hoge kwaliteit en kr�gen z�
regelmatig orders van o.a. militaire-en politie overheden van o.a. de Baltische
staten.

Naast de nauwe samenwerking met K9Profi en Dogpride werkt Dogpride NL ook
met andere leveranciers en producenten van hoogwaardige materialen. Ons
streven is om hoge kwaliteitsmaterialen te leveren die duurzaam z�n en niet snel
kapotgaan.

W� bedanken Dogpride en hopen op een mooie, lange en vruchtbare
samenwerking. 

Met trots stellen we onze nieuwe sponsor
Dogpride aan u voor. Het bedr�f heeft het totale
pakket aan sponsormogel�kheden afgenomen.
We gaan er een mooie t�d en een vruchbare
samenwerking van maken!

DOGPRIDEDOGPRIDE
WELKOM





Holland Messi v. Le Dobry heeft z�n laatste reis gemaakt, wie had dit
gedacht. De stoere, lieve, grote beer is er niet meer. Gisteravond kreeg ik z�n
laatste lik, z�n kop die h� optilt, z�n blik als h� m� aank�kt. Het moment dat
we hem samen verlosten van de verschrikkel�ke p�n die h� had. 

Messi kreeg gister een vestibulair syndroom toeval. We hoopten op
verbetering, maar helaas, Messi werd niet beter. Z�n lichaam werkte niet
meer maar z�n kop zeker nog wel. T�dens het onderzoek b� de dierenarts
bleek uit de röntgen dat h� ook botkanker had. Wat zal h� een p�n hebben
gehad en wat was Messi dapper om deze p�n te verdr�ven door z�n liefde te
bl�ven geven.

Wat is het moeil�k om hem los te laten, maar er was geen andere keus. We
z�n gebroken, de hond die zoveel voor ons betekende, zoveel heeft bereikt,
zoveel heeft meegemaakt. Waarom j� Messi? Tweevoudig WDSF Wereld
Kampioen, Nederlands Kampioen Alle Rassen. De eerste Hollandse Herder
die tussen alle Mechelaren en Duitse Herders nummer 1 werd op de grootste
wedstr�d van Nederland.

De vader van diverse nakomelingen, maar
bovenal een hond die ontzettend trouw, loyaal
en lief is.

De hond die andere honden negeerde, die alt�d
voor z�n baas klaar stond, h� ging voor je door
het vuur. Dat was Messi. 

De trouwe vriend en soulmate van Jack. H� zal
voor alt�d in ons hart z�n. De herinneringen
bl�ven, maar de tranen vloeien.

Messi vaarwel, je bent en bl�ft een kanjer.
Bedankt Dierenarts Hopmans, voor de waardige
en respectvolle behandeling die jullie hem gaven
in de auto. Een vreemde situatie maar zo vredig.

José Stienstra

RIP Holland Messi v. Le Dobry 
16 maart 2012 – 26 januari 2021



2X World champions WDSF IPO 3 (2018,2019)
2x Vice Worldchampion WDSF IPO 3 (2015,2016)
2x Dutch Champion IPO Dutch Shepherds(2015,2016)
1x Dutch Champion CWH IPO (2016)
FH 1 with 100 points
Highest Score in a championship: 99 - 95 - 97 291 at National level
Highest Score in a Championship 99-96-99 294 International level
Highest Score pro Discipline: 100 - 98 - 99



16 maart 2012 – 26 januari 2021





Van José en Klaas Stienstra heb ik toestemming om een middag aanwezig te z�n t�dens hun
programma IGP manwerk (Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung). 

Er z�n een paar deelnemers met hun hond, waarvan de ene meer gevorderd is dan de andere.
Dat is voor m� een meerwaarde omdat ik zo verschillende fases van leren, voor zowel geleider
als hond, kan observeren.

Werkhondentraining
 Werkhonden kunnen in drie disciplines worden ingezet:
 1. IGP (voorheen IPO)
 2. SpH (Speurhond)
 3. Reddingshondenwerk

B� Hondensport Hoogkerk richten ze zich op IGP. Het b�zondere aan deze discipline is dat het
bestaat uit drie afzonderl�ke onderdelen, te weten speuren, appèl en manwerk. Dit maakt IGP
tot één van de meest zware en meest gevarieerde hondensporten die er z�n.

Verslag lesobservatie 20-2-2021
Anna de Ku�er / Kynologisch instructeur mod. 3 / 20-2-2021

Zaterdag 20 februari 2021

IGP onderdeel Manwerk
door de ogen van een outsider



Het trainen gebeurt individueel, beloningsgericht en terw�l de andere deelnemers buiten het
veld wachtten op hun beurt, werd van het observeren ook al het nodige opgestoken.

Met m�n eigen hond, Zwitserse witte herder, zal ik niet het manwerk gaan doen omdat, zoals
ook Jose die dag aan m� uitlegde, de meeste witte herders te zacht z�n voor dit onderdeel.
Wel heb ik een aanzet gedaan tot speuren en appèl (VZH).

Belangr�k punt: 
b� Hondensport Hoogkerk werken ze in op de buitdrift van de hond en niet op agressie of angst.
Dat was voor m� een eyeopener: ik vroeg me alt�d al af hoe dat in z�n werk ging. De buitdrift is
een natuurl�k iets van de hond, dat onder appèl wordt ingezet. De hond wordt getest op de
eigenschappen drift, moed en belastbaarheid. 

Het verdedigingswerk bestaat uit drie verschillende niveaus; 
1 B� het revieren moet de hond de pakwerker opsporen en aanblaffen. De hond moet ingr�pen
op het moment dat de pakwerker probeert te ontsnappen. 
2 B� het begeleiden van de pakwerker mag de hond niets doen. 
3 Het stellen, waarb� de hond vanaf grote afstand de mouw van de pakwerker gr�pt.
(bron: Hondensport Hoogkerk)

Ik vond het een indrukwekkende middag. M�n oren tuterden van al het geblaf dat b� deze sport
te horen is maar prachtig om te zien hoe graag de honden willen werken. Ik leerde dat de
honden geen probleem hebben met de pakwerker. Ze z�n immers gericht op de ‘mouw’.

Ook heb ik kunnen zien hoe een tw�felende houding van een geleider direct effect heeft op de
hond en hoe deskundig en ervaren Klaas dit begeleidde. Zo werd er b�voorbeeld flink aandacht
besteed aan het focussen van een hond op de geleider alvorens de hond moest revieren.

De foto laat zien hoe een hond leert om in de ‘mouw’
te b�ten en vooral ook vast te houden. De hond staat
daarvoor op een tafel. Dat is een makkel�kere positie
voor hem om dit aan te leren. H� is aangel�nd aan een
touw met een veer zodat h� ruimte heeft om vooruit te
bewegen en z�n nek of borst geen geweld aandoet. De
pakwerker daagt de hond uit door met de mouw hem
uit te lokken om er in te b�ten. 





35 jaar Hondensport Hoogkerk
Een groot deel van m�n leven sta ik aan het roer in Hoogkerk: met vele
hondensporters getraind, velen zien komen en gaan en alt�d is plezier voorop
gesteld. Omdat de Ommelanden, dest�ds m�n club, graag op eigen benen wou
staan en niet langer de benen b� VDH de Gideon onder de tafel wou steken z�n we
met man en paard in 1983 op zoek gegaan naar een eigen locatie. We hebben
hiervoor talloze malen de media ingeschakeld. De trainingen in die t�d z�n b� lange
na niet te vergel�ken met de huidige vorm van trainen, andere smaken en andere
kleuren. Echter, met honden is er in al die jaren zeker 1 ding hetzelfde gebleven: het
gaat om een gehoorzame hond.

Dest�ds waren er andere methodieken en waren de kundigheid en het gevoel b�
velen nog ver te zoeken. Het heette dest�ds VH, verdedigingshond. Na een aantal
jaren begon ik het spelletje al aardig door te kr�gen. Het duurde dan ook niet lang
of ik stond voor een groep van 10 á 15 trainende leden en mocht m�n kunstje
verkopen als beginnende pakwerker/helper. Vanaf dat moment ging het leerproces
steeds sneller. M�n passie, gevoel en doorzettingsvermogen kwam de club goed uit.

Er was in die t�d al sprake van dat de coach een brandstofvergoeding kreeg. Dat
werd ten gehore gebracht t�dens een ledenvergadering. Op zich voor m�/ons niks
mis mee. Echter, een aantal leden vonden dat niet gepast en de coach is er toen
mee gestopt. Als ik het me goed herinner waren er meer dan 50 leden: een mix van
tentoonstellingsmensen en hondensporters, waarvan 10 á 15 trainende leden. We
hebben daar een prima en gezellige dobermann t�d gehad. Al werd er telkens weer
om een eigen veld gevraagd aan het bestuur, zodat je ook je eigen gang kon gaan
en de club zelf wat op kon gaan bouwen. En zo z�n er tussent�ds mogel�kheden
geweest voor andere locaties, die we aangeboden kregen via respons naar
aanleiding van onze oproep in de regionale kranten. Helaas, als het er op aankwam
was het bestuur niet thuis, want ze zagen steeds beren op de weg. Zelfs de mooie
locatie naast de strokartonfabriek De Halm ging niet door. Achteraf wel te
begr�pen, want als je helemaal op eigen benen wil staan gaat dat financieel een
flinke duit kosten. Ze wilden dit risico niet nemen, voor m� was het een uitdaging
om er wat leuks van te maken. 



Er werd afgesproken te starten met het geven van trainingen gedrag en gehoor-
zaamheid en er werd een plan van aanpak gemaakt, waarb� een renteloze lening
met Stienstra Bouw Hoogkerk B.V. werd afgesproken. Voor de rest de koppen goed
b� elkaar, zodat we weten wat we aan elkaar hebben, weten van hoe, wie, wat en
waar en de hoed en de rand. Dan moet en gaat het lukken.

In 1984 is er contact geweest met De Halm om een stuk van hun grond te mogen
gebruiken voor de hondensport. Men was niet geheel afw�zend, maar kon ons
voorlopig niet helpen daar hun grond als gras weiland was verpacht aan een
grasboer. Heel sp�tig, maar op dat moment is het niet anders. In ‘85/’86 werd ik door
de bedr�fsleider van De Halm gebeld voor een afspraak. Ze stonden open voor een
gesprek en wilden k�ken wat we voor elkaar konden betekenen. Zoiets komt
natuurl�k niet zomaar en is geen toeval, want alles heeft een reden. Ze wilden graag
bewaking van hun terrein op momenten dat de fabriek gesloten was. Er was namel�k
een ongeluk gebeurd waarb� een medewerker om het leven was gekomen. Men was
er niet 100% van overtuigd of dit een ongeluk was, omdat er b�zonder rare
omstandigheden waren. Aangezien men niet precies weet wat er dest�ds gebeurd is
zullen we er hier verder ook niet over uitweiden. Voor ons was het een geluk b� een
ongeluk.

Van begin af aan heb ik de contacten, contracten en de afspraken persoonl�k met de
Halm besproken en nageleefd. De hoofdzaak bestond uit het bewaking lopen in de
weekenden op het terrein van de fabriek. We zouden met gesloten beurzen werken
en het gaat om diensten en wederdiensten. Het zou hondenclub de Halm gaan heten,
daarna Hondensport Hoogkerk. Uiteindel�k is het Stienstra Hondensport geworden,
een naam die alleen op papier en in de boeken stond maar wel een prima keuze is
geworden. (Foto met Gringo voor toekomstige clubgebouw)
Ik zal proberen om zoveel mogel�k namen en bedragen niet te noemen. We z�n met
z�n vieren aan de slag gegaan om van het oude pompgebouw een clubgebouw te
maken. Ik kan je vertellen dat het een aardige klus was, waarvan je het meeste in je
vr�e t�d er even b� moest doen. In het kort: nieuwe vloer, plafond, sanitaire ruimte,
koz�nen, de nodige elektrische installaties, schilderwerk, rioleringswerk, buiten het
veld egaliseren, drainage, omheiningen, verstekken, haag, klimschutting en de nodige
attributen voor de gehoorzaamheid en pakwerk materialen. Haast te veel om op te
noemen. We hadden A gezegd dus B moest er ook komen.
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Ondanks dat we b� geen enkele bond of rasvereniging aangesloten waren, konden
we wel onze eigen wedstr�den en examens organiseren. Iets wat je je in deze t�d
absoluut niet kan voorstellen. We waren goed bevriend met de drie noordel�ke
Dobermann kringgroepen uit Groningen, Friesland en Drenthe, die we daar zeer
erkentel�k voor waren. Totdat er een kink in de kabel kwam. Of het nou met kift te
maken had, Joost mag het weten maar het was wel t�d voor een nieuwe zet. Zo
heeft alles toch z�n reden.

Zonder hier te veel over uit te weiden werd er in 1991 besloten om op eigen benen
te gaan staan en NBG Hondensport Hoogkerk werd opgericht. Uiteraard zat ik daar
ook aan het front met nog twee kanjers van oprichters: Jacqueline en Jose. We
hebben duidel�ke afspraken gemaakt en beschreven b� de notaris in Roden. Om
problemen in de toekomst te voorkomen kies je voor een zekere constructie. Want je
zal het beleven: je stopt er jarenlang je ziel en zaligheid en niet te vergeten een
grote hoeveelheid energie in en dan zetten ze je aan de kant. Iets wat velen is
overkomen, daar ga je voor waken en je tegen wapenen. Des te meer wanneer je
voortvarend ondernemer bent en je genoeg valkuilen en adders onder het gras hebt
meegemaakt. Natuurl�k, zoals de waard is vertrouwt h� z�n gasten en je moet geen
beren op de weg zien. Daarom vooraf duidel�kheid, achteraf geen problemen.
Afspraken nakomen en opdrachten uitvoeren. Natuurl�k kan dat mondeling, maar
soms is een schriftel�ke bevestiging noodzakel�k en voorkomen is beter dan
genezen. 

We hadden leuke plannen gemaakt en wilden b� de besten horen. Daar hoort
uitbreiden, meer kennis binnenhalen en ervaring op doen b�. Helaas kreeg je
daardoor ook meer petten op. Vele dingen werden uitdagingen en je begint meer
wind te vangen als het je voor de wind gaat. Africhtingssport, Hondenschool en een
kennel met fokplannen en fokbeleid. We hadden een missie, een visie, een filosofie
én prima mensen om ons heen. We genieten en vertrouwen op elkaar. Velen wilden
wel op meerdere dagen trainen en we gingen zelf op meerdere locaties trainen om
meer kennis te vergaren. De club begon steeds meer te groeien en er werd besloten
om niet alleen op de dinsdagavond en de zaterdag te trainen, maar ook op de
zondag. Een prima oplossing voor iedereen, we hadden immers de neuzen allemaal
dezelfde kant op staan.

Dit is een t�dje goed gegaan, tot er andere plannen
werden gesmeed. We kregen als het ware een club
in een club. De plannen van de buitenwacht waren
groots en strookten niet meer met m�n ideeën. We
z�n gel�k weer terug gevallen op de oude
gemaakte afspraken. Men dacht het geheel over te
nemen indien er een meerderheid zou komen. 

Helaas, zo waren de afspraken niet en van de
stemmingmaker� is geen stemming gekomen. Na
uitgelegd te hebben hoe de vork hier in de steel zit
heeft een aantal w�sneuzen het hazenpad
gekozen en hebben z� zich schriftel�k afgemeld per
zelfpost aan de Kerkstraat 36. 



Vanaf dat moment werd er gekozen voor een kleinere club met leden die veel
motivatie en een prima ambitie hebben. De t�d was nu r�p om meerdere
wedstr�den te organiseren en succesvol aan regionale, nationale en
internationale wedstr�den mee te doen. Als vereniging voor alle rassen zette
Hondensport Hoogkerk zich via deze weg succesvol op de kaart en kent binnen
de africhtingsport dan ook vele regionale, nationale en internationale
kampioenen en is zelfs 2 keer beste vereniging van Nederland geworden. Ook
wereldkampioenen vind je op de palmares van deze club uit Hoogkerk, die zal
bloeien en nooit zal vergaan. Niet ik, ondanks dat ik overal b� betrokken ben
geweest (hahaha), maar het collectief heeft gezegevierd. Door goed samen te
werken en goed te luisteren (een verhaal heeft vaak meerdere kanten), met
voortvarend z�n en met gepaste trots.

Klaas Stienstra





 

DURF TE VRAGEN

Binnen de IGP-groep is de vraag bekend: heb je nog een b�drage voor
ons magazine? Helaas bl�ft het vaak uit met de leuke verhaaltjes over
dingen die op de club worden meegemaakt. 

Voor anderen is het leuk om te lezen over de ervaringen die je opdoet
t�dens de trainingen of rond onze geliefde sport. Het z�n vaak dezelfde
mensen die een b�drage leveren. Een leeg magazine is geen optie.

Vandaar nogmaals de vraag; bent u verbonden aan Hondensport
Hoogkerk? Dan zo u ons een groot plezier doen door eens een stukje te
schr�ven. Iedereen kan het, het kost niet veel t�d en het wordt des te
meer gewaardeerd.





Tyro was een zeer b�zondere hond met een zeer lieve geleidster. 6 jaar geleden kwam ik
op het idee om ook honden en geleiders die niet de IPO in wilden de mogel�kheid te
bieden om een VZH examen te doen. 

Neem van m� aan dat dit geen gemakkel�ke opgave is. Als je zelf IPO traint onderschat
je waar je aan begint. Het drukt je meteen met de neus op de feiten: appèl is voor
geleiders met een “huishond” die wel willen voldoen aan de kwaliteit van de IPO-
standaard heel erg technisch.

Het is echt heel hard werken om geleiders én honden zover te kr�gen. Maar ik ging de
uitdaging aan en het lukte. M�n eerste groep VZH cursisten die ik van 0 naar 100 heb
begeleid en die onder toeziend oog van een zeer gewaardeerde keurmeester dhr Berry
Kleinhesselink examen hebben gedaan.

Het examen was op 1 oktober 1996. Ilse Bakker van Tyro schreef hier dest�ds een
verslag over:

Verslag VZH examen 1 oktober 1996

Drie nachten heb ik er slecht van geslapen, het VZH-examen kwam eraan! Gek hè, dat
zoiets zo veel indruk kan maken. Tyro en ik hebben heel wat meegemaakt in de
afgelopen zeven jaar dat we ons leven samen hebben doorgebracht. We hebben leuke
momenten gehad, maar ook hele diepe dalen gekend. Soms wist ik niet of we daar wel
weer uit zouden komen.

Toen we aan de VZH-training begonnen, wilde ik het eigenl�k gewoon weer leuk hebben
met hem. Ik ging er niet van uit dat we zo ver zouden komen dat we écht voor het
examen zouden gaan, daar ging het me helemaal niet om. Samen weer lol hebben vond
ik veel belangr�ker. 

 

TERUGBLIK
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We kwamen in de groep met combinaties die al veel verder
waren, ik keek m'n ogen uit de eerste keer. Kon m�n hond maar
zo lopen! Gelukkig bleek Tyro voor de juiste beloning erg graag
te willen werken en liep h� elke week beter. En omdat het zo
goed ging, kregen we er allebei gelukkig weer plezier in om
samen bezig te z�n. Doel bereikt. 

Tot een paar weken geleden ons een ander doel werd
voorgesteld. Waarom we op 1 oktober niet meededen met het
examen. Ik dacht dat José een grapje maakte, maar ze meende
het. En dan zeg je natuurl�k geen nee! We gingen die weken
flink aan de slag. Los volgen, beloningen afbouwen, hoeken
maken zonder over de hond te struikelen.. Dat viel nog niet
mee, maar ik merkte hoe leuk het was om gericht ergens voor
te trainen. En ook Tyro vond de extra aandacht prachtig. 

Toen Jack en José, waar we les van hebben, voor het WK een
paar weken weg waren, hebben we gelukkig door kunnen
trainen met de IPO-groep. Twee keer per week spraken we met
de VZH- en IPOgroep af en kregen we super hulp en tips van
de ervaren honden-mensen. Tyro ging hard vooruit deze weken
en het examen kwam steeds dichterb�. Ik vond het steeds
spannender. Stom eigenl�k, waarom toch? Het maakte me niet
uit hoeveel punten we zouden halen, en ik wist dat Ty het
prima kan. 

Wat het zo spannend maakte is, denk ik nu, dat ik zó graag
wilde laten zien wat een f�ne hond h� is. Dat h� van een
lastpak is veranderd in een sociale, lieve, gehoorzame hond.
Gelukkig heeft h� dat t�dens het examen ook geweldig goed
laten zien. Het lopen van het programma ging niet helemaal
volgens plan. Ik moest erg m'n best doen om hem erb� te
houden. H� volgde lang niet zo keurig als dat h� kan. Misschien
hadden we toch te hard geoefend de afgelopen t�d.. Gelukkig
hadden we 44 punten gehaald (minimum is 42) en z�n we dus
toch geslaagd! Ik sprong een gat ik de lucht, want wat wás (en
ben!) ik trots op hem. Ik denk niet dat ooit iemand zo bl� is
geweest met 44 punten. Maar we hebben mooi wel laten zien
wat een topper h� is. Met de hulp van de instructeurs, gezellige
teamleden en IPO'ers heb ik deze topdag met m�n hond
kunnen ervaren. Groep: bedankt! 

Nu denk je misschien waarom dit oude verslag? De reden is een Whats App bericht dat ik
zondag 14 maart ontving. Tyro bleek op 12 februari te z�n overleden en Ilse schreef me het
volgende:

Hoi Jose, ik dacht ik zal jullie even laten weten dat onze lieve bouvier Tyro vorige maand is
overleden, h� is b�na 12 jaar geworden. We hebben prachtige herinneringen aan hem b� de
hondenclub! En daarbuiten natuurl�k ook. Groeten  Ilse.

Dit z�n van die kleine dingen die op je pad komen en die ondanks het droevige bericht hele
f�ne herinneringen oproepen. Lieve Tyro, het ga je goed en Ilse heel erg bedankt voor je
mooie woorden. Respect voor jou als geleidster en bedankt dat je ons op de hoogte stelde.
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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

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

Speurworkshop
VZH / IGP examen, keurmeester Arie Stam
Speurworkshop
Speurworkshop

20 april
16 mei
22 juni
20 juli
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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.

My Little Pony

Alie & Jan Pastoor

Johan Pelsma



Kennel v. Fort Blankenburgh

Henn Martens
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IT'S NOT
WHAT WE

HAVE IN LIFE

BUT WHO
WE HAVE IN
OUR LIFE

THAT MATTERS


