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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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Waar gaan we heen? Het leek zo goed te gaan met Nederland. De regels werden
versoepeld en er was weer meer mogel�k. Net las ik dat Corona mede door de
Deltavariant met 989% is gestegen. Wat is nog goed en wat is nu w�sheid? 

Gelukkig had ik heel veel afleiding de afgelopen maanden. Een nest met pups, dat
net is uitgevlogen. En Hondensport Hoogkerk stond niet stil: er was een werkdag
en een grote schoonmaak in en om de kantine. De achterstallige klussen z�n
redel�k weggewerkt. Daarnaast werd er natuurl�k volop getraind voor het examen
dat inmiddels alweer achter ons ligt. 

Dat het examen door ging was een onvergetel�k moment in deze periode. Op
Facebook volgt de ene mooie herinnering na de andere. Als het ‘normaal’ was
zouden we een Wereld Kampioenschap en World Cup Hollandse Herders hebben
gehad. De SDN zou dit jaar het evenement organiseren, maar helaas moeten we
het doen met mooie herinneringen. We moeten nog iets langer teren op de
herinneringen aan f�ne gezamenl�ke t�den en onbezorgde vakanties waarin we
vrienden van over de hele wereld weerzien.

Door al deze beperkingen waarderen we het positieve des te meer. Lekker trainen
met je viervoeter in de buitenlucht, een heerl�k gevoel van saamhorigheid met je
hond en genieten van de trainingen en examens die onder restricties wel kunnen
doorgaan.

Ik wens iedereen een hele mooie zomer! Bl�f gezond en geniet van de kleine dingen
in het leven. Mocht je op vakantie gaan? Wees voorzichtig en kom weer veilig thuis.

Heel veel leesplezier en met vriendel�ke groet,

José Stienstra
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Schoonmaakdag
B� onze vereniging trainen we niet alleen met onze honden. Af
en toe verrichten we ook de nodige hand- en spandiensten.
Onze club staat er alt�d netjes op: schoon, een fantastische
grasmat, de kantjes gemaaid en een schone kantine. 

Helaas is de accommodatie alt�d onderhevig aan werk. Er is
alt�d wel iets dat moet worden vervangen, opgeknapt, schoon
gemaakt of hersteld.

Op 7 mei waren we met een grote groep vr�willigers in de weer.
Er werd veel werk verricht: tegels leggen i.v.m. de juttafel,
verstekken ophogen en verstevigen, de z�kanten van het veld
voorzien van zand en gaten vullen zodat de honden zich niet
verstappen. 

Ook rond de gebouwen werden de handen uit de mouwen
gestoken: de keukenkastjes werden gesopt en opnieuw
ingericht, alles werd schoon gemaakt en diverse dingen werden
geverfd. 

Alles weer spic en span geeft een boost. Want ondanks dat de
kantine nog gesloten was, geeft het een goed gevoel dat er een
schone kantine op ons wacht als h� eindel�k weer open mag.

W� danken ons team en alle vr�willigers voor de samenwerking
op deze dag. Klasse, zonder jullie was het niet zo snel gelukt!





Na een periode waarin alles werd gecanceld kon er eindel�k iets georganiseerd
worden op Hoogkerk! Een examen waar we lang naar uit hebben gekeken. Voor
iedereen is het toch anders. De één verliest de motivatie doordat het telkens wordt
uitgesteld, de ander k�kt er sowieso naar uit. Al was het maar voor de gezelligheid.
De hele tendens is door Corona sowieso anders. Het behouden van het niveau en de
motivatie bl�kt soms gewoon lastig.

Maar we konden eindel�k weer aan de bak. In de aanloop naar het examen verliep
niet alles goed. De één was enorm gespannen omdat het voorwerp verw�zen in de
training niet alt�d goed ging, de ander had een speurhond die moeite had met
verleidingssporen, weer een ander kampte ermee dat de oefeningen niet alt�d snel
genoeg werden uitgevoerd b� het appèl, enkele honden braken wel eens uit met
manwerk, weer een ander wilde niet goed lossen en zo had iedereen wel iets dat b�
z�n of haar hond fout kon gaan.

Op de dag van het examen moet het gewoon gebeuren. Je kunt niks opnieuw doen
en alles moet in elkaar passen en kloppen. De één scoorde 100 punten op speuren,
de ander 95 punten op appèl en weer een ander behaalde 96 punten op b�ten.

Het deelnemersveld was gevarieerd qua niveau en ras:

Zoals gebruikel�k nam Marieke de voorbereiding op zich. alles was tot in de puntjes
verzorgd. Arie Stam was de keurmeester voor deze dag en Mark Venema was de
pakwerker.

Helaas was het niet toegestaan om bezoekers toe te laten, maar dat maakte de pret
niet minder. Het was een super geslaagd examen. Eén speurhond zakte helaas,
maar de overige combinaties presteerden goed en zo moet dat in een examen. We
feliciteren alle deelnemers met hun behaalde resultaten!

VZH
IGP 1
IGP 2
IGP 3
Speurhond VO
Speurhond 1
Speurhond 2

2
1
2
1
2
2
1

Duitse Herder, Hollandse Herder
X Mechelse Herder
Hollandse Herder, Rottweiler
Duitse Herder
Flatcoat Retriever, Hollandse Herder
Mechelse Herder, Rottweiler
Duitse Herder

Aantal Ras

Examen Hoogkerk
6 juni 2021
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Examenverslag
door Melinda Fekken-de Kle�n

Een examen in Hoogkerk is niet iets heel uitzonderl�ks; voorheen gebeurde het met
regelmaat. Maar in het Corona-jaar werd iedereen even flink op de proef gesteld en
was er zeer weinig mogel�k. Dus hoe f�n was het, dat nadat het examen al drie keer
was verzet, het tenslotte toch door mocht gaan! Op 06-06-2021 mochten we
eindel�k aan de keurmeester laten zien waar we al die t�d voor getraind hadden.

Alles werd in orde gemaakt; kantine, terrein en materialen moesten schoon, op orde
en Corona-proof. Daarb� mag ook opgemerkt worden dat de dagen voor het
examen, het veld minutieus gemaaid werd gemaakt door o.a. Sietze Plazier, die
zichzelf als taak had toebedeeld om het veld er als een biljardlaken uit te laten zien.
En eerl�k; het veld lag er meer dan grandioos b�! Hulde!

Het was natuurl�k geen normaal examen; want waar je ‘vroeger’ met al je
clubgenoten en heel veel extra publiek een zo druk mogel�ke examendag aan het
vieren was, waren er nu Corona regels. En hoe begr�pel�k het allemaal ook is, het is
en bl�ft ontzettend jammer dat niet al je clubgenoten aanwezig kunnen z�n. Want de
regel was dat iedere geleider max 1 persoon mee mocht nemen als hulp /
ondersteuning / instructie. Dat is natuurl�k al heel f�n, maar het liefste heb je je hele
club b� elkaar. En op zo’n examen waarb� kandidaten van verschillende clubs
deelnemen, zal je alt�d iemand teleur moeten stellen. Aan de andere kant; we waren
als kinderen zo bl� dat er eindel�k wél iets mocht. Dus hup, niet zeuren, klaar voor de
examen-start!
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Van alle uithoeken in het land kwamen de inschr�vingen en met een zeer gevarieerd
deelnemersveld begonnen we aan een prachtige examendag. Drie disciplines
werden getoond: Speurhond, VZH en IGP. En was het de week ervoor nog tropisch
zomerweer, nu stond er een koel briesje, regende het heel lichtjes en was het
grotendeels bewolkt. Misschien voor de mensen geen ideale omstandigheden, maar
voor de honden natuurl�k perfect examenweer.

Speuren
De één was zenuwachtig, de ander gewoon wat stil en de derde kwebbelde in het
rond. Leuk te zien hoe iedereen anders reageert. En dan is het ineens zover; om 9 uur
op naar de speurvelden. Er waren in totaal 9 speurhonden: 5x SpH en 4 x IGP. Dat
betekende dus heel wat uurtjes op de speurvelden, maar het was het meer dan
waard. Op één deelnemer na die helaas een echt slechte dag had en zakte voor z�n
SpHII, had het merendeel hoge punten. 

Hoogkerk staat er bekend om dat z� echt hun best doen om voor iedereen
gel�kwaardige speurvelden te regelen. Dat is geen eenvoudige opgave met 9 sporen,
waarvan meer dan de helft Speurhond (= grote sporen) z�n. Dat betekend dat er heel
wat hectare nodig is aan beschikbaar grasland. Maar het is gelukt! Ja, het gras was
weliswaar wat aan de hoge kant, maar wel voor iedereen gel�k en dat verdiend toch
wel een compliment!

Dankz� twee spoorleggers, Roelf Westra en Jack Stienstra, werden de sporen zeer
professioneel uitgelopen en de honden kregen goed de kans om hun talenten te
tonen. Het keuren werd verzorgd door Dhr. Arie Stam, een zeer ervaren keurmeester,
die ook in Hoogkerk al heel wat voetstappen heeft gezet.

Arie Stam staat bekend om z�n eerl�ke keuren en is een fanatieke speurfanaat. Dus
zo’n groot speurdeelnemersveld kon h� zeker waarderen. Wat best prettig is voor de
ietwat zenuwachtige deelnemers.
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Middagprogramma
Rond 13.30 u was de gehele groep terug op de club en na een korte pauze kon het appèl
worden gestart van de VZH-honden. Dit keer waren er voor het VZH twee kandidaten; de
één met al een aantal jaar ervaring en voor de ander was dit haar allereerste examen,
wat natuurl�k behoorl�k spannend was. Maar ze geleidde haar hond zeer keurig en heel
beheerst en beide kandidaten mochten met een prachtige en zeer verdiende 53 punten
trots het veld verlaten.

Later op de dag moest het stadsgedeelte worden afgenomen. Normaal gesproken is dit
een onderdeel waarb� diverse ‘oefeningen’ moeten worden uitgevoerd om de eerl�kheid
en belastbaarheid van de honden te testen. Maar daarvoor moet de 1,5-meter regel
worden overtreden en dat kan natuurl�k niet. Gelukkig is zo’n keurmeester ook niet van
gisteren en heeft de honden toch op een goede en waardige manier kunnen testen,
terw�l het wel Corona-proof kon plaatsvinden. 

Daarna volgde het appèl en het manwerk van de IGP honden. Ja, er waren wat zenuwen,
lang niet alles ging goed, maar over het algemeen genomen mag iedereen met een zeer
trots en tevreden gevoel terugk�ken op een zeer geslaagd examen. Er werd een keurig
stuk africhting getoond door de verschillende geleiders en het pakwerk werd vakkundig
verzorgd door Mark Venema, een pakwerker met al een geruime decennia ervaring. 

Er werden zeer mooie punten behaald en alle VZH en IGP honden slaagden en mochten
met het begeerde certificaat naar huis. 
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Wat een extra leuk tintje gaf, was dat in dit examen b�na alle bekende werkhonden
rassen vertegenwoordigd waren: de DH, RW, MH, HH, ze waren allemaal van de part�.
Maar zelfs een Flatcoated Retriever (Speurhond) deed mee aan dit examen, wat
natuurl�k leuk is, want dat komt niet heel vaak voor.

Ikzelf deed mee met m�n jongste reu Holland Rasco v. Le Dobry. De weken voor het
examen haalde ik de meest simpele commando’s door elkaar, de hond werd gek van
me; baas heeft last van examenstress. Nu was dit niet m�n eerste examen, integendeel;
2 honden voor Rasco hebben al m�n perikelen al mogen doorstaan. Maar met hem is het
anders, Rasco is niet een hond waarop je op voorhand weet hoe de dag gaat lopen en
dat kan zorgen voor b�zondere verrassingen. Maar, zo is gebleken, dit keer zeer
positieve verassingen. Met 100-90-95 zal ik dit examen niet snel vergeten. Wat ben ik
super trots op deze hond, die bl�kbaar zeer goed met m�n bizarre emoties om kan gaan.
Topper!

HSV Hoogkerk, bedankt voor het organiseren van dit mooie en veelz�dige examen. Het
is een geweldige mooie dag geworden!
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SpH-VO, zegt jou dat iets? SpH-VO is een examen dat je kunt doen voordat je Speurhond-examen
wilt gaan doen. 

Onze Nigel alias Naick denkt nog steeds dat h� een jonge hond is. Alleen laat z�n lichaam het een
beetje afweten, z�n neurologische verbindingen hebben niet allemaal meer de juiste snaren te
pakken. Maar goed, Naick denkt dus nog steeds dat h� een jonge god is. 

Wat is er dan niet leuker om op een 9-jarige leeft�d nog een examen te mogen doen en dat je nog
meetelt in het systeem. Dat je niet thuis achter de geraniums zit, maar nog echt aan het werk mag
met het baasje.

Zoals in z�n hele carrière liep Naick alt�d tegen iets aan of ging er iets mis. Naick is niet voor het
geluk geboren en moet alt�d knokken. Zo baas zo hond?? Zou heel goed kunnen.

Dus in de weg naar het examen mocht Klaas in de benen om lange sporen uit te lopen. Want Naick
moest speurconditie kr�gen. Dit is een heel andere conditie als interval c.q. duurtrainingsconditie. Zo
hadden ze samen weer een doel voor ogen en Naick kan als de beste speuren.

Dus op 6 juni mochten Naick en Klaas aantreden voor SpH-VO. We mochten de speurvelden van de
GHSV de Gideon gebruiken, waarvoor onze dank. Het gras was aan de hoge kant (waar we
normaal gesproken niet op zouden gaan speuren). 

Wat houdt SpH-VO in?
De eigenaar c.q. geleider van de hond mag z�n eigen spoor uitlopen. Het is een spoor van 650 pas
met 3 voorwerpen, 3 hoeken en 1 spits. Dit spoor moet 90 minuten liggen voordat de hond het mag
uitwerken.

Naick speurde grandioos: diep, intensief, pakte alle hoeken vlekkeloos en werkte het perfect uit. Tot
h� 1 voorwerp overliep. Zo zonde! Dit z�n zulke dikke punten en doet  afbreuk aan het geheel. Het
was ze zo gegund om eens zonder tegenslagen van het veld te komen. Maar helaas. Klaas en Naick
hielden 92 punten over van de 100. Een verlies van 7 punten voor het voorwerp. Het was Klaas zo
gegund, zeker gezien alles wat h� voor de club en leden doet. Toch ben ik trots op jullie! Van harte.

Examen SpH-VO
Klaas Stienstra met Holland Nigel v. Le Dobry

José Stienstra
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De afgelopen 2 jaren z�n voor de hondensport helaas verloren jaren geweest. Examens,
wedstr�den en wereldkampioenschappen konden geen doorgang hebben vanwege Covid-19.

In 2019 hebben m�n rottweiler Ziva en ik mee gedaan aan het WK Africhting voor rottweilers
in Denemarken. Ik was nog aan het tw�felen of we zouden gaan proberen ons ook voor 2020
opnieuw te kwalificeren voor het WK, maar Covid heeft deze keuze uiteindel�k voor ons
gemaakt. Ziva haar leeft�d en wat blessureleed gooiden ook roet in het eten, wat ons heeft
doen besluiten alleen nog voor de fun IGP te doen.

Toch ga je op zoek naar een nieuw doel, een nieuwe uitdaging waar je naartoe kunt werken.
Ziva en ik beleven eigenl�k al vanaf het begin veel plezier aan het speuren. Als we b� de
speurvelden aan komen, ik de piketten pak om de sporen uit te leggen wordt Ziva al wat
onrustig en k�kt ze me vol verwachting aan met haar grote kraalogen. Op de vraag of we
lekker gaan speuren wordt alt�d volmondig geblaft en het liefste rent ze linea recta het
speurveld op om te kunnen beginnen. In juni van dit jaar stond een examen gepland op onze
club en ik besloot om samen met Ziva op te gaan voor het Speurhond 1 examen.

Zoals je in schema op de volgende pagina kunt zien z�n er verschillende niveaus in het
speuren. Het speuren als onderdeel in het IGP-programma wordt, net zoals de andere
onderdelen, steeds iets moeil�ker. Zo leg je b� IGP 1 zelf je spoor en heeft deze een lengte van
300 passen, b� IGP 3 legt een spoorlegger het spoor met een lengte van 600 passen.

Een nieuwe uitdaging
een nieuw avontuur

door Marieke Vaandrager
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Ook hebben we geoefend met het langer laten liggen van een spoor. Een IGP 3 spoor ligt een
uur voordat de hond het uit mag werken, een SPH 1 spoor ligt 2 uur. Dit maakt voor de hond
veel verschil, want de geur is anders/minder sterk na 2 uur. Dit gaf gelukkig niet veel
problemen voor Ziva.

Waar Ziva wel problemen mee had, is het verleidingsspoor. Een half uur voordat de hond het
spoor uit mag werken loopt er iemand door het spoor heen. Je begr�pt waarsch�nl�k wel dat
dit veel geur af geeft, daarom heet het ook een verleiding. De hond moet het onderscheid
maken tussen het oude, juiste spoor dat h� volgde en het nieuwe spoor. Door de geuren te
onderscheiden selecteert de hond het juiste spoor en volgt deze, althans dat is de bedoeling.
Dit vindt Ziva moeil�k en hier hebben we veel op moeten trainen. Het ene moment tekende ze
totaal niet op het andere spoor en volgde het juiste spoor alsof er geen ander spoor lag, het
andere moment volgende ze het verleidingsspoor alsof dit de juiste was. Dit vroeg om veel
training en maakte m� toch wat zenuwachtig.

Onze laatste training voor het examen was een ramp. Ziva was het spoor halverwege volledig
kw�t, op een plek waar een groep koeien had gestaan. Doordat ze ging draaien was ik ook
kw�t waar het spoor precies liep en waar de hoek lag. Gelukkig hebben we uiteindel�k het
laatste stuk terug kunnen vinden. Het verleidingsspoor, wat ze normaal zo moeil�k vindt, werd
niet eens opgemerkt en Ziva liep er zo overheen! Een slechte generale belooft een goede
première, zeggen ze dan zo mooi. Ik kon alleen maar hopen dat dit zou kloppen, want we
konden er niks meer aan veranderen.

Op het examen ging Ziva prima van start. Ze had er zoals alt�d zin in. Als je dan in het weiland
loopt, op 10 meter achter je hond, moet je volledig vertrouwen op je hond en waar je samen
voor getraind hebt. Ik vind dit alt�d een prachtig moment, waarin b�na alle zintuigen
geprikkeld worden. Je hoort alleen het gesnuif van je hond, je eigen ademhaling en de

Speurhond 1 is een stuk moeil�ker. Door de lengte van
1200 passen vraagt dit een goede conditie van de hond,
want speuren is voor een hond erg intensief. Er wordt
verwacht dat de hond het gehele spoor in hetzelfde
tempo uitwerkt. Als je hond richting het einde van het
spoor bekaf is, zal ze langzamer gaan speuren en dit kost
je punten. Ziva en ik hebben veel lange sporen geoefend,
zodat ze haar conditie kon verbeteren. Ook speuren we in
verschillende weersomstandigheden en temperaturen,
want je weet niet welk weer je op je examen zult hebben.
Als je hond niet af wil gaan in nat gras b�voorbeeld, kost
dit je ook punten dus dit moet je trainen. Ik merkte in de
trainingen dat Ziva het speuren steeds langer en beter
kan volhouden, dus dit ging de goede kant op.
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voetstappen in het gras van de keurmeester, de
spoorlegger en j�zelf. Je ruikt de weilanden, net
bemest of pas gemaaid. Je voelt de l�n in je handen,
het sneller kloppen van je hart door de spanning en
het gras dat knispert onder je laarzen. Je ziet voor je,
midden in het groene gras, de achterkant van je
hond met daarop een staart die aangeeft hoe
geconcentreerd en intensief ze bezig is. T�dens
trainingen is dit ook alt�d een mooi moment, een
moment waarop je als team, met z�n tweetjes in
dat grote weiland samen een taak volbrengt.
Genieten!

Ziva deed het super! Ondanks dat je kon merken dat
ze moe was tegen het einde heeft ze alle hoeken
keurig genomen, de voorwerpen gevonden en
verwezen en niet gereageerd op de
verleidingssporen. We kregen een prachtige 96
punten, Speurhond 1 in the pocket! 

We hebben nu de smaak te pakken en trainen door
voor Speurhond 2. Als we ook dit kunnen behalen is
ons plan om deel te nemen aan het NK Speuren
voor rottweilers, om zo toch nog naar het WK te
kunnen. 

Ons doel bl�ft samen plezier hebben, samenwerken
en samen werken, de stappen om dit doel te
bereiken passen we gewoon aan. Op naar nog meer
nieuwe avonturen!
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Maak het leuk en aantrekkel�k voor de hond waar de aanzet begint van het speuren
(positief begin).

FH: speuren, het ondergeschoven kindje van IGP/SPH
 
Onderdeel A (speuren) is het onderdeel waar door de meeste trainers de minste t�d aan
besteed wordt. Dit komt vaak doordat we geen invloed hebben op de hond om hem een
spoor/figuur uit te laten lopen op de manier die w� willen. Het is tegen de natuur van de
hond in om constant met z�n neus aan de grond een spoor te volgen zonder z�n kop op
te tillen en naar links en rechts te k�ken om geur op te snuiven. Hierdoor komt het dat er
veel t�d gestoken dient te worden in de grondbeginselen van het speuren. Misschien nog
wel meer dan in de andere onderdelen (B en C).
 
Het verdient aanbeveling om met een pup van tussen de 7 en 12 weken al te beginnen
met een zoekspel en de hond daarb� te observeren zodat je daar later gebruik van kunt
maken, omdat je dan weet hoe h� z�n neus gebruikt.
Er leiden meerdere wegen naar Rome, ga daarom op zoek naar de manier die het beste
b� jou en jouw hond past (5+4=9 maar ook 3+6=9).
 
Hier 3 puntjes die je alt�d kan bl�ven gebruiken b� het speuren met je hond, waardoor h�
enthousiast zal bl�ven:

1.

   2. De voorwerpen komen er pas later b�. Laat een pup eerst wennen aan het speuren. 
       Ook b� een volwassen hond is het weleens goed om zonder voorwerpen te speuren 
       (b� de volwassen hond wel met een eindvoorwerp, zodat h� weet dat het speuren 
        klaar is).
   3. Maak het spoor nooit te lang. De hond moet het leuk bl�ven vinden.
 
Speurtip
De meeste mensen speuren met brokken of worst, waarb� ik denk: daar is niets mis mee.
Alleen zou ik adviseren om wel met iets anders te speuren dan met wat h� normaal als
eten kr�gt, zodat het voor hem iets b�zonders bl�ft. (Vergel�k het met wat voor ons uit
eten gaan is: Gaan we uit eten? Joepie!)
 
Eric-Jan Stoffels
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Ik ben Monique Hagebout, 53 jaar en getrouwd met Hendrik Buma. W� z�n
jaren zeevarend geweest en in 2015 z�n we naar de wal gegaan. Aan boord
hadden we een aantal jaren een hond Bas. Maar toen h� na 9,5 jaar overleed
besloten we in verband met ons vaargebied (eerst veel Engeland en later
wereldw�d) voorlopig geen andere hond meer aan boord te nemen. 

Toen w� stopten met varen en aan de wal gingen was dat voor ons het
moment om weer eens te k�ken naar een hond. Het werd een Duitse herder,
Winta Likizo van de Zeelberg. Dat was voor m� een kennismaking met een
hond uit een werkl�n. Helaas hebben we haar al na 2 jaar moeten laten
inslapen.

Nu genieten we van Elin van de Wolferskroon, ook een Duitse herder en ze is
inmiddels twee  jaar. Elin kwam b� ons als puppy en sinds januari 2021 trainen
we met veel plezier b� hondensportvereniging Hoogkerk. Ik ben natuurl�k een
beginner in de hondensport. B� de club kr�g ik veel tips en adviezen van m�n
medesporters, waar ik erg dankbaar voor ben. Ook Klaas Stienstra moet ik
even noemen, want een hond trainen is één ding maar voor het begeleiden van
de hondengeleider is meer geduld en vaardigheid nodig (die z�n vaak
eigenw�zer dan de hond).

Elin en ik maken kleine stapjes vooruit en soms weer een stapje terug. Als we
zo door bl�ven gaan dan komt het helemaal goed . We hebben er in ieder geval
erg veel plezier in en we hopen nog vele f�ne trainingen te kunnen volgen.

Even voorstellen
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Het seizoen is ondanks corona eindel�k weer
begonnen. En Jack Stienstra en Holland Vato Loco
v. Le Dobry gingen op voor hun IGP3 b� de Bartje
Bokaal  te Assen en hoopten een kwalificatie te
bemachtigen voor het NK Werkhonden.

 De Bartje Bokaal is van origine een wedstr�d voor
Duitse Herders maar sinds langere t�d is deze
wedstr�d open gesteld voor alle rassen. Ondanks
dat het een wedstr�d is voor alle rassen is het
Duitse-Herder-gevoel daar alt�d gebleven. Het
keurmeesterkorps, de pakwerkers en de organisatie
komen allemaal uit de Duitse Herder wereld. Het is
ook te merken aan het de inschr�vingen. Van de 16
deelnemers kwamen er 14 met een Duitse Herder.
De overige 2 hadden een Hollander en een
Mechelse Herder.

 Keurmeester afd. A; Anja Matekovic, Keurmeester
afd. B en C Hans Hengelman.
 Pakwerk, korte werk: Sven Groot Koerkamp en
lang; Nicky Kuipers.

Van de 16 deelnemers zakten in totaal 5
combinaties op 1 van de onderdelen en 11
slaagden, waarvan Vato en Jack tot de geslaagden
behoorden.

Bartje Bokaal



Vato liet zich van een superkant zien. Tussen het geweld van Duitse Herders was h�
een vreemde eend of zeg maar een Hollander in de b�t. Maar deze kanjer doet (net
als Messi) niet onder voor andere rassen. H� liet een superstuk gedreven en goed
afgericht werk zien.

Helaas verloor h� op een zeer moeil�k speurveld door de onervarenheid wat puntjes
op de hoeken. Met appèl eerst afleggen in de zon en daarna pas aan de bak.
Gelukkig is dat voor een hond met zoveel temperament geen probleem. Het b�ten
was een genot om naar te k�ken. Mooie droge beten, een goede en snelle aanval en
mooie overgangsfases in het lossen.

Van harte Jack en Vato, alias Croco met jullie welverdiende plek! 
86 - 96 - 95 totaal 277 een gedeelde 2e plaats, maar omdat Croco 95 had op
manwerk gingen ze naar de 3e plaats. Ook nog eens gedeeld beste afd. B met Marc
Bastiaanse. 

 De kwalificatie is binnen! Toch kiest Jack ervoor om niet binnen 2 weken op te gaan. 
 H� kiest voor z�n hond en wil eerst werken aan wat kleine puntjes. Knap werk
toppers op naar het WK 2022!



 Van t�d tot t�d organiseren we een “Internationale” trainingsworkshop. Om je blik te
verruimen of om je flow te hervinden. 

De eerste workshop na Covid staat gepland op 21 en 22 augustus. Klaus Malion
behandelt op deze dagen  afdeling B en C. Op dit moment z�n er nog enkele plaatsen
beschikbaar.

Loop je tegen trainingsissues aan en kun je een frisse blik gebruiken? Wens je advies of
wil je eens een andere pakwerker voor je hond? Dan is deze workshop een aanrader. 

Meld je via whatsapp b� José Stienstra. 
Tel. 0(31)6-533 86 947

Trainingsworkshop 
Klaus Malion
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Gezamenl�k de vr�heid vieren
Soms is het nodig even weer de dingen op te pakken die alt�d zo gewoon
leken, zoals gezamenl�k aan een tafel zitten en heerl�k barbecueën. Nou dat is
gedaan, zaterdag 10 juli was er eindel�k weer een mogel�kheid om samen te
eten en te drinken.

Met een kleine groep werd er na de training nagezeten met een heerl�ke
barbecue. Er werd gesproken over diverse dingen die t�dens een training
ontstaan en die wel goed of niet goed z�n voor jou en je hond. Zoals frustratie,
onmacht, situaties die je niet in de hand hebt en hoe je daarmee om gaat. Dat
is ook een vak apart in hondensport.

B� anderen die niet meer zo serieus mee wilden discussiëren ging het over
koetjes en kalfjes. Zo leer je elkaar van een andere z�de kennen. Wat leuk was
dat Alex Link met z�n vrouw Lena, vanuit Duitsland langs kwamen, omdat ze
vakantie hadden geboekt in Baflo. 

Jarda ons fokproduct inmiddels 12 jaar oud, was ook mee, de oude dame liep
nog erg kwiek en kreeg een flashback van het terrein, de zweep en de mooie
t�den die ze heeft meegemaakt op Hoogkerk. Ze wilde graag even het oude
spelletje overdoen wat haar nog fris in het geheugen staat. 

Er werd heerl�k gegeten en gedronken. Met elkaar werden de spullen klaar
gezet, afgeruimd en  afgewassen. Een �sje na en na een gemoedel�k avond
ging iedereen met een volle buik weer vreedzaam naar huis. Een afsluiting van
een perfecte trainingsdag in goed gezelschap.
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Waarom fitness voor je hond?
Overal wordt wel eens een discussie gevoerd. Zo ook in huize Stienstra met onlangs
m�n honden als onderwerp van het gesprek. De vraag was waarom ik bepaalde
zaken belangr�k vind en waarom ik zoveel uitlopende dingen met m�n honden doe.
Hier werd gedoeld op de t�d die ik steek in fitness voor m�n honden.

En ja, een aantal jaren geleden zag ik ook niks in fitness. Wat een werk en waarom
zou m�n IGP-hond dit nodig hebben? Ik zag totaal geen verbinding tussen fitness en
IGP. Daarom zag ik het in die t�d als een t�dverdr�f die geen meerwaarde had voor
m�. Tot ik de opleidingen tot fitnessinstructeur b� Fit Dog Program en Sporthond in
Conditie ging doen. Toen realiseerde ik me hoe nodig het voor je hond is als je met
hem wilt sporten.

Dit betekent niet dat iedereen nu eerst in opleiding moet of dat je nu allemaal fitness
met je hond moet gaan doen. Maar ik hoop wel dat het je horizon verbreedt en dat je
begr�pt waarom ik er voor kies om dit wél te doen. 

M�n grote krulstaart vriend Dobry heeft een ontzettend groot lichaam. H� is nu 35 kilo,
heeft lange poten en z�n lichaam is nog in volle ontwikkeling. Voor een hond is het
lastig om met een slungelig en steeds veranderend puberl�f om te gaan. Z�n lichaam
moet zich nog aan alle kanten vormen.

Met fitness werkt een hond maximaal een half uur geconcentreerd aan het verbeteren
van de f�ne motoriek en de algehele lenigheid. Om te zorgen dat h� b�voorbeeld z�n
linkerachterpoot op de gele egel zet en z�n rechtervoorpoot op de blauwe egel is het
noodzakel�k dat het samenspel en vertrouwen tussen jou en je hond perfect is. Als je
hond er niets van begr�pt zal h� de taak niet uitvoeren. Laat staan dat h� het beheerst
en correct uitvoert. Ook als een hond de egels (of vreemde ondergronden en hoogtes)
eng vindt zal je nog niet aan de f�ne motoriek kunnen werken. Want uiteindel�k is het
doel dat je de f�ne motorische bewegingen onder commando gaat zetten. Dit is voor
een hond echt hogere schoolwerk! 



 

25 augustus – 1 september – 8 september – 15 september

www.activedogsport.nl/fitness-hond

Een belangr�ke reden waarom ik fitness doe met m�n honden is dat ik er
blessures mee wil voorkomen. Want IGP-honden maken onder andere b� het
springen en manwerk klappen met hun poten, rug en nek. Waar je je hond nog
secuur kunt voorbereiden op het springen over een haag van 1 meter hoog kun
je dit b� het manwerk niet. Je hond moet anticiperen op de pakwerker en dit
vergt veel van z�n lichaam.

Een mensel�ke sporter kan aangeven dat er iets in het lichaam hapert. Met
behulp van een coach en eventueel een medisch team zal dan gekeken
worden naar hoe een bepaald aspect met specifieke oefeningen (of rust)
verbeterd kan worden. Met behulp van fitness probeer ik m�n sporthonden
perfect in balans te kr�gen. Het doel is dat de lichamel�ke flexibiliteit vergroot,
dat de kracht toeneemt zonder dat de hond lomp wordt, dat de conditie
optimaal is en dat de hond mentaal sterker wordt.

M�n hond Dobry kr�gt de fitness al redel�k onder de knie. Z�n fitnesssessies
worden aangevuld met de aquatrainer en soms de loopband. Het effect is dat
ik steeds meer een kereltje tevoorsch�n zie komen die sterk en stabiel wordt.
Z�n lichaamsbewustz�n is ondanks z�n slungelige l�f enorm verbeterd! Ik zie
dit terug in de oefeningen b� de IGP-training. H� wendt sneller en scherper,
springt beter en het werken aan z�n f�ne motoriek werpt ook z�n vruchten af
b� de oefeningen in het appèl. In die zin overtreft fitness m�n verwachting en
kan ik het iedereen aanraden.

José Stienstra





 

Deze titel klinkt natuurl�k heel bizar, maar goedbeschouwd is er best weinig
kennis b� eigenaren als het gaat om voeding. Het onderhoudsvoer voor onze
viervoeter wordt gelukkig steeds vaker naar een hoger niveau getild, mensen
gaan steeds bewuster om met hun eigen voeding en daarom zie je ook
steeds meer aandacht voor de voeding van hun dieren. Een zeer goede
ontwikkeling. Ook is het steeds bekender dat sporthonden andere voeding
nodig hebben dan honden met minder intense activiteit. 

Maar nog heel vaak is er onduidel�kheid over voeding t�dens het sporten.
Want heel plat gezegd kun je een hond beter geen voeding geven op een
sportdag, want honden presteren nou eenmaal beter met een lege dikke
darm, dan een volle. (En daarentegen is water des te belangr�ker.) Toch, als
je vr� veel van je hond vraagt, zal h� de dag zonder voeding toch wel wat
lastig doorkomen. Waar zit nou dat omslagpunt en wat is w�sheid?

Het verschil zit hem in de soort voeding. Logisch natuurl�k. In voeding zitten
koolhydraten en die vindt je in brok een stuk meer dan in vlees. In brok zie je
de koolhydraten vooral terug in de aardappelen, r�st en mais die daarin veel
verwerkt zitten en vlees bevat daarentegen weer meer eiwitten.

Honden verbruiken meer eiwitten dan koolhydraten, maar als je veel vraagt
van je hond, zal h� juist ook meer koolhydraten (= suikers) nodig hebben.
Echter, als je deze suikers geeft vóórdat je de hond aan het werk zet
(b�voorbeeld omdat je brokken voert) hebben spieren van de hond de
neiging om in ‘herstelstand’ te gaan, waardoor je niet datgene van hem kunt
vragen wat je normaal zou kunnen doen.

Dus dan maar een kleine portie vlees voeren op
zo’n drukke trainingsdag? Ja, dat is een optie, 
maar b� zomerse temperaturen is dat bakje 
vlees in de auto niet heel erg fris. Kortom; 
het is best een uitdaging om je hond 
van goede voeding te voorzien
die past b� de activiteit die je 
hem die dag wilt geven.

Help, m�n sporthond wil eten!
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Een oplossing is Pemmikan. Dat is niets nieuws, want eeuwen geleden
werd dit al gebruikt door oa ontdekkingsreizigers van de Noord- en
Zuidpool, die dit gebruikten als energier�ke voedselbron. Het is een
mengsel van vet en proteïne wat er absoluut niet aantrekkel�k uitziet,
maar wat honden nou net wel weer enorm aantrekkel�k vinden smaken.
En gelukkig voor ons als eigenaren, heeft de firma Kronch uit Zweden hier
een heel handige tabletvorm van weten te maken. Alsof je een chocolade
reep aan je hond voert, maar dan anders.

Pemmikan kun je volgens voorschrift aan je hond geven, zodat h� geen
volle darmen heeft, z�n spieren niet in de slaapstand zet, maar ook niet
zo’n lege maag heeft dat h� zich niet meer op z�n werk kan concentreren.
Nog een voordeel; het is goed betaalbaar, lang houdbaar, je kunt met een
verpakking meerdere dagen van voeren èn je kunt het eenvoudig
meenemen in je auto. Win-win!

Let op: iedere hond is anders, iedere hond heeft een ander energieniveau.
Maar als j� het idee hebt dat je meer uit jullie combinatie kan halen op een
gemiddelde trainingsdag, neem dan je voedingsschema eens onder de
loep en denk aan bovenstaande. Wellicht doe je er je voordeel mee.

Veel trainingsplezier,
Melinda Fekken- de Kle�n 
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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

26 sept
16 & 17 okt
27 november
4 & 5 december

AGENDA HSV HOOGKERK

Speurworkshop
Trainingsworkshop Klaus Malion

20 juli
21-22 augustus





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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A GOAL
WITHOUT
A PLAN
IS JUST
A WISH


