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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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Dit voorwoord is anders dan normaal. Op 28 september functioneerde ik amper en
werd ik met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het vermoeden was dat ik een
hersenbloeding heb gehad. Een ct-scan en lumbaalpunctie toonden dit alleen niet aan.
Er werden veel testen gedaan, maar de oorzaak is niet gevonden. Ik ben gelukkig niet
meer zo zwak als de eerste dagen, maar m�n lichaam trapt b� iets meer prikkels direct
op de rem.

Ik ben erg dankbaar voor de mensen om m� heen. Het ADC-team en de stagiaires
houden de dagopvang draaiende, m�n fantastische instructeursteam zorgt dat de
lessen op maandagavond door bl�ven gaan, Alien Bosma helpt met de administratie
en Jenny van Kammen staat me onder andere b� met het schr�ven van urgente
berichten en mails. Jack en m�n allessie Klaas z�n op dit moment voor m� de dr�vende
kracht. Ik realiseer me dat ik het heel erg tref met de mensen om me heen.

De afgelopen weken ben ik overladen met lieve kaarten, mailtjes, appjes, cadeautjes
en bloemen. Helaas lukt het me niet om mensen persoonl�k te appen of bellen. Via
deze weg wil ik iedereen nogmaals bedanken voor de warmte en liefde die ik kr�g. 

Helaas gaat m�n herstel heel erg langzaam. Zodra ik iets meer wil doen, kr�g ik last
van hevige hoofdp�n en duizeligheid. Was dit niet het geval dan had ik iedereen
natuurl�k allang persoonl�k bedankt.

Het magazine dat u nu leest is zonder m�n hulp tot stand gekomen. Ik ben dan ook
benieuwd wat er in zal staan. Ik wens u allemaal heel veel leesplezier toe en ik hoop
dat het volgende voorwoord weer zonder hulp door m�zelf wordt geschreven.

Vriendel�ke groeten namens,
José Stienstra
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Inmiddels is het alweer 7 jaar geleden dat de World Dutch Shepherd Federation in
2014 het licht zag met de allereerste World Championship Dutch Shepherds IPO.
Indert�d met 23 combinaties uit 8 verschillende landen, gehouden op de mooie
sportlocatie van HSV Hoogkerk.

Er werd toen gedacht dat er behoefte was aan een wereldorganisatie die zich
richtte op de organisatie van wereldkampioenschappen en wereldbekers, puur
alleen voor Hollandse Herders. En dat bleek inderdaad het geval! De WDSF werd
opgericht en breidde in hoog tempo uit.

Intussen is de WDSF uitgegroeid tot een federatie waarb� jaarl�ks een groot
evenement gehouden wordt met 4 sporten en waar zo’n 150 deelnemers zich voor
inschr�ven. In totaal is het 2 keer in Nederland georganiseerd en beide keren onder
leiding van HSV Hoogkerk. Maar een wereldorganisatie trekt natuurl�k de wereld
over en dus z�n Zweden, Tsjechië, Duitsland, USA en België ook al bezocht door de
Dutchy-family.

Ok, we weten allemaal dat in t�den van Covid alles er anders uit ziet, maar daarom
was het des te meer b�zonder dat het WDSF-evenement, al dan niet in afgeslankte
vorm, dit jaar toch door kon gaan.

In het Belgische Bree werd op 4 en 5 september 2021 het WDSF World Cup
Mondioring & Agility 2021 gehouden. Op zaterdag Mondioring en op zondag Agility.
Twee totaal verschillende sporten die op het eerste gezicht geen enkel raakvlak
hebben, maar als je spreekt met de deelnemers en praat over hun voorbereiding, de
manier van trainen, de inzet, het karakter van de honden….dan bl�ken er meer
raakvlakken te z�n dan je verwacht.

Mondioring is een bewakingssport. Wie het nog nooit eerder heeft gezien, snapt er
ook niets van. De honden l�ken soms wat drift te missen, niet in de hand van de
geleider en soms l�kt het wat ongecontroleerd. Maar niets is minder waar. 

WDSF World Championship

4 - 5 september

Mondioring & Agility 2021

Geschreven door: Melinda Fekken de Klein
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Een goede Mondioring-combinatie is extreem goed op elkaar ingespeeld. B�
Mondioring draait het niet om de perfecte zit of het strak voorkomen, maar het
ultieme schakelen tussen appèl en het b�ten van de pakwerker. Want dat mag
héél vaak niet, maar net op een onverwacht moment moet het juist wel. 

Het is een fantastisch spel tussen hond-geleider-pakwerker. Er wordt een soort
‘toneelstuk’ afgespeeld waarvan de geleider pas kort van te voren te horen kr�gt
welke oefeningen er uitgevoerd moeten worden. Het ene moment wordt een
apporteeroefening van hem verwacht en de andere keer moet h� de pakwerker
belemmeren in een aanval op de geleider. Dat betekent dus dat je je hond op echt
elke denkbare situatie moet voorbereiden. 

Geen hapklare oefeningen, maar veel creativiteit, discipline, scherpte en dus een
perfecte balans tussen geleider en hond. Heb je een hond met te weinig drift, dan
zal h� zich nooit volledig focussen. Maar b� teveel drift, loopt h� over en dan wordt
schakelen een flinke uitdaging. Als je eenmaal de spelregels doorhebt, is het een
prachtige sport en er werden dan ook geweldige prestaties getoond.

Aan het einde van de dag mocht de Duitser Andre Schöfer met Speznas zich
winnaar WDSF Mondioring World Cup 2021 noemen.

Mondioring Categorie 3
1)  Andre Schöfer & Speznas - 
2)  Martin Bello & J ' Itzal van het Koninkr�k der Zeveneilanden

Mondioring Categorie 2
1)  Peter Iker & Z-Mona von zinnen
2)  Kathleen Kums & P’Pipo
3)  Robert Grgic & Glenn r�den onbeperkt

Mondioring Categorie 1
1)  Nadine Schöfer & Didi van Valesca ' s Home
2)  Rita Varga & Carol Drive Onbeperkt
3)  Renate Lindner & Shane Drive Limited



Agility is een behendigheidsport. Het ongeoefende
oog ziet het als vrol�k over hekjes springen van bl�e
honden. Maar het is wel iets meer dan dat. Ja, de
honden z�n inderdaad vrol�k en bl� en er wordt
zeker over hekjes gesprongen. Maar ook hier z�n
discipline, scherpte en een perfecte balans tussen
geleider en hond de ingrediënten voor het juiste
resultaat. 

Geleiders met een snelle hond hebben het voordeel
dat z� qua t�d de meeste winstpunten halen. Maar
snelheid is juist de duivel van agility, want er bestaat
geen hondensport waarb� je zo snel
gediskwalificeerd kan worden als b� deze sport.
Mist een hond een raakvlak of stuurt de geleider hem
een fractie verkeerd, dan is het al einde oefening. De
hond moet dus ook nog schakelen, letten op de
aanw�zingen, handgebaren, stem en
lichaamshouding, maar wel het gas erop houden. En
dan hun eigen drift onder controle houden.

Een balans tussen snelheid en focus. Geen punt denk
je dan, dan oefen je toch het parcours gewoon heel
vaak? Dat is te gemakkel�k, want ook in deze sport
is het parcours pas kort voor aanvang bekend. De
geleider mag zich even voorbereiden, maar de hond
niet. Het is een enorm populaire sport en wordt door
heel veel rassen beoefend. Maar om tot de top te
behoren is heel veel training, discipline, talent en
vooral doorzettingsvermogen nodig.

Vele mooie, goede en zeer snelle combinaties
hebben zich getoond dit weekend, maar alleen de
Tsjechische Jana Zvonková met Breena z Vandalky
ging met de titel winnaar WDSF Agility World Cup
2021 naar huis.

RDKfoto/RonvanD�k 



Agility Categorie 3
1)  Jana Zvonková en Breena uit Vandalka - Worldcup Winnaars 2021
2)  David Coustham & Loky van Halloween
3)  Carine Gillot & India van Halloween

Agility Categorie 2
1)  Jerome Scherrer & Moov van de Dynastie der W�zen
2)  Gianni Gouhie & Madness van de Herdergang
3)  Alison Misztal & Mitsouko Guerlain zegt Fayzer des Louves du Houtland

Agility Categorie 1
1)  Pavla Brabencova & Psuki des Lutins Darigat
2)  Nele Deleye & Lobo du Hameau des Trois Fontaines
3)  Lenka Blachova & Azuricoyotes Rasza Talon

Dus twee verschillende sporten, maar met veel raakvlakken. Het was een
prachtige World Cup, waarb� deelnemers uit twee verschillende ‘werelden’
met elkaar genoten van een weekend hondensport met Hollanders, die
samen zorgen voor een grandioos spektakel!
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Sietze Plazier traint al lange t�d b� Hondensport Hoogkerk. Eerst met z�n Mechelse herder
Dana en sinds een t�dje met Hollandse Herder Winnie. Helaas kampt Sietze al t�den met
een schouderblessure. Ondanks vele onderzoeken en behandelingen werd het maar niet
beter. Dit gooit ook roet in het eten wat betreft het trainen van Winnie, omdat Sietze z�n
linkerarm niet goed kan bewegen. Sietze is inmiddels geopereerd aan z�n schouder en zal
moeten revalideren. 

Om te voorkomen dat Winnie stil kwam te liggen, heb ik m�n hulp aangeboden. De
afgelopen weken heb ik Winnie getraind en zal ik Winnie ook bl�ven trainen tot Sietze
hersteld is van z�n operatie. Sietze bedankt voor het vertrouwen! 

Van onze trainingen heb ik een verslag b� gehouden.

De maatschappij dat zijn WIJ
Geschreven door: Klaas Stienstra

13 augustus 2021

We z�n gestart op vr�dag de 13e met het eerste
abc’tje: Contact, Concentratie en Controle. Het eerste
contact is prima verlopen. Dat kan ook haast niet
anders, want Winnie is een vrol�ke hond met inzet. Ik
herken gedrag en karaktereigenschappen van haar
vader Naick. Wat dat betreft ben ik aardig voorbereid
en weet ik: geen opwinding of hyper worden en zorgen
voor de juiste stemming. Het is nog alt�d eenvoudiger
om te zeggen hoe het moet dan om het te doen,
daarom staan de beste stuurlui ook aan wal. Iedere
verandering is nog geen verbetering. De t�d zal het
leren en ik heb er alle vertrouwen in. 

Dinsdag 17 augustus 2021

Ik had me deze dinsdag betreft de training wat anders
voorgesteld. Na een bezoek aan een Guasha therapeut
was het beter niet te gaan sporten, dus kon ik ook niet
echt met de groep mee sparren. Ik heb twee keer 10
minuutjes lekker met Winnie geknutseld. Al met al ging
het aardig, maar de concentratie kon beter en het
schakelen van Winnie ook. Maar we hebben wel lekker
aan ons gezamenl�k vertrouwen gewerkt en dat ging
prima.
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20 & 21 augustus 2021

Dit weekend was er een trainingsworkshop met Klaus Malion. Een verslag hierover zal
zeker volgen door één van de deelnemers. Voor Winnie en m� een uitstekende
gelegenheid om flink te oefenen. Je hoort je kans te gr�pen als deze zich voordoet en
dat hebben we gedaan. We hebben hard gewerkt aan ons onderling vertrouwen en de
basis. Met name de beginpositie, het volgen met de juiste attentie/stemming en
natuurl�k in een acceptabele positie. Natuurl�k met hulpmiddelen, want we zitten in de
aanleerfase. We hebben gewerkt aan het correct voorkomen, de zit- en af-oefening,
het correct aan de voet roepen op commando (dus niet zelfstandig invullen), het b�ten
in de bal en b�trol en deze dan stil in de bek houden. Tevens hebben we gewerkt aan
het doven van het zelfstandig invullen van wat voor oefening dan ook, haar hoog in
drive houden en het voorkomen van opwinding, het voorkomen van conflicten en
natuurl�k het voorkomen van zelfbeloning. Al met al hebben we aan heel veel zaken
gewerkt en heb ik m�n handen vol gehad aan het werken en begr�pen van een
commando. Uiteraard was het heel intensief en vermoeiend voor Winnie, want ik kan
een trainbeest z�n. Natuurl�k hebben we veel lol, fun en plezier gehad samen, want
anders hou je het niet vol met deze tientallen oefensessies. Een valkuil als je dat zo mag
noemen is schakelen, dat is de volgende uitdaging. Ook het starten met het apporteren
staat op het to-do-l�stje, wat voor m� inhoudt dat wat ik je ook aanbied dat hoor je stil
in je bekje te houden.
 
23 augustus 2021

Sietze had doorgegeven dat h� maandag om 4 uur ging maaien, dus van m�n kant
rook ik mogel�kheden. Ik zei tegen Sietze: neem je hondje mee, dan kan ik er nog even
een kwartiertje mee spelen en oefenen. En ja hoor, Winnie was mee! Ik heb haar achter
uit z�n auto gehaald, haar eerst even uitgelaten en daarna gingen we het veld op. Ze
trok me letterl�k en figuurl�k het veld op, dit ruikt naar succes! Ik heb haar een t�dje licht
genegeerd, daarna wat spastische bewegingen en stemgeluiden gemaakt en ja hoor,
daar begon ze te tetteren. M�n reactie op haar actie was gauw wat technische
oefeningen doen uit hoge drive, even lekker verwennen met een Old Amsterdam kaasje
en gaan met die banaan! Voor haar doen was Winnie prima aan het volgen, ze kwam
goed aan de voet en in een prima positie. Voor m� was dit voor vandaag de kers op de
taart: Winnie bood zich letterl�k en figuurl�k aan en daagde m� uit. Ze heeft goed
gepresteerd, dus als beloning hebben we nog even gespeeld, wat trek-spelletjes
gedaan en daarna weer terug b� Sietze in de auto  
En denk nou niet dat er niets verkeerd gaat. Er is nog genoeg te herstellen en te
verbeteren, want wie werkt maakt fouten en het is te hopen dat je ervan leert.
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24 augustus 2021

Vanavond hebben Winnie en ik voor de eerste keer met de
groep meegetraind. Dat houdt in: gas op de plank en als koppel
actief bl�ven, je oefeningen doen en plezier maken. Dat is aardig
gelukt met een prima beleving. 

26 augustus 2021

Winnie kreeg nog even een tussendoortje op donderdagavond.
Haar baasje was aan het maaien en w� hebben samen gauw
even stokje/paaltje revieren geoefend. Gelukkig heeft haar
baasje haar het revieren geleerd en dat is een heerl�ke
b�komstigheid, daar wordt het een stuk gemakkel�ker van.
Vanaf vandaag kunnen we ook paaltje revieren. Dus nu kunnen
we tussen de bedr�ven door springen over de haag van 40 cm,
dan paaltje revieren, daarna 40 cm hoog terugspringen en dan
recht voor komen met commando ‘hier’. Tjonge jonge, wat een
schik en dat allemaal voor een lekker stukje kaas 😂  

27 augustus 2021

Voorlopig is dit de laatste traindag, want Winnie gaat daarna
op vakantie met de fam. Plazier. Vandaag hebben we drie
oefensessies gehad. Alles wat we geoefend hebben is prima
verlopen. We mogen wel stellen dat we in 14 dagen heel wat
geoefend en gedoofd hebben. Natuurl�k, alles zit nog in de
aanleerfase, maar er is wel heel wat progressie geboekt. Hier
kom ik nogmaals terug op de leerprincipes: niet moeil�ker maken
dan het is en zwart-wit bl�ven (het gr�ze gebied vind je wel in
het politieke Den Haag of elders). En niet vergeten: oefening
baart kunst en herhaling is de kracht. 
Nog wel even interessant om te vermelden is de hoogte van de
haag, deze stond op 60 cm. Na een kleine hapering en daarna
de juiste l�nhulp van Marieke zagen we in het springen een
zweefmoment! Kortom, een correcte oefening: snel heen en
terug, goede heensprong, goed om het paaltje heen, correcte
terugsprong en snel correct voorkomen of het balletje stellen.

12 september 2021

De afgelopen twee dagen heb ik heerl�k getraind en gespeeld
met Winnie. Het is nu 12 september en we z�n een maand met
elkaar aan het sparren geweest. Voor m�zelf en uiteraard ook
voor de lezers onder ons kan ik wel leuke verhalen op papier
zetten, maar je moet het eigenl�k gewoon een keer zien. Er is
veel progressie gemaakt in de oefeningen, er is veel vertrouwen
gekweekt en er is uiteraard veel spelvreugde van beide kanten.
Vanaf volgende week wordt er een andere koers gevaren, want
Sietze wordt dinsdag 14 september geopereerd en kr�gt een
nieuwe schouder. Misschien dat we een vervolg logboek/verhaal
gaan b�houden over de komende drie maanden, maar dat zien
we dan wel. Deze maand pakken ze ons niet meer af. Het was
zeer aangenaam om te doen en ook een hele leuke beleving.
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Ik wens het nieuwe bestuur heel veel inzicht, sportiviteit en saamhorigheid toe. De frisse
blik en de prachtige doelstellingen binnen het huidige bestuur maken m� erg enthousiast
en ik heb dan ook het volste vertrouwen in jullie.

Ook wil ik alle leden bedanken voor het vertrouwen. Ik hoop jullie allemaal te zien op WC
WDSF 2022 in Zweden. Want als fokker, liefhebber en deelnemer bl�f ik natuurl�k
gewoon aanwezig.

Tot slot wil ik zeggen dat het m� met trots vervult dat ik 7 jaar aan het roer van de
WDSF heb mogen staan. Het begon met de oprichting van de WDSF in 2014. Een idee
dat ontstond uit passie. Op dat moment konden we er alleen maar van dromen dat het
idee van een internationale sportorganisatie voor Hollandse Herders wereldw�d op
b�val mocht rekenen.

M�n allergrootste dank gaat uit naar alle bestuursleden die zich sinds 2014 met m� sterk
hebben gemaakt om van de WDSF een succes te maken. De magie van de WDSF is dat
fokker� en sport de handen ineenslaan om de Hollandse Herder en haar veelz�digheid
wereldw�d te promoten. Dit lukt alleen met passie, respect en tomeloos enthousiasme
van een hecht bestuur.

In 2014 stond de WDSF letterl�k in de kinderschoenen en vertegenwoordigden we
alleen de IGP-sport. Twee jaar later werden de disciplines Agility en Obedience
toegevoegd. Pas in 2018 schreef de WDSF ook World Cups uit voor Mondioring en IPO
R. Als bestuursleden hebben we ons gezamenl�k hard gemaakt om vast te houden aan
de rasstandaard. Van oorsprong is de Hollandse Herder een veelz�dige hond met een
sterke wil om te werken. Het behouden van de rasstandaard is een speerpunt van de
WDSF dat we wereldw�d bl�ven uitdragen.

Met heel veel vertrouwen overhandig ik het stokje van
het presidentschap van de WDSF aan Dennis La France.
Ik ben er van overtuigd dat de werkw�ze van de WDSF
hem snel eigen wordt en dat h� met z�n leiderschap,
gedrevenheid, kennis op verenigingsniveau en zakel�k
inzicht een aanwinst is voor de WDSF. Natuurl�k bl�f ik
alt�d bereikbaar voor uitleg of achterban-advies.

Afscheid WDSF

2021



Erkenning van de FCI
Werkhondenstatus 

Anno 2021 is de WDSF uitgegroeid tot een volwassen organisatie. We
hebben voor het ras letterl�k het verschil kunnen maken met de volgende
m�lpalen:

Voor m�zelf was het organiseren van het 5-jarige jubileum de kers op de
taart. Eigenl�k zou ik in dat jaar ook afscheid nemen als president maar
dit bleek bestuursmatig iets te vroeg. Met de WC WDSF 2018 in Roden
hebben we het visitekaartje van de veelz�dige Hollandse Herder
afgegeven. Met 10 WDSF leden, 5 sportdisciplines en maar liefst 148
deelnemers uit 18 verschillende landen was het een ongeëvenaard
Hollandse Herder evenement. Dat alle drie de variëteiten
vertegenwoordigd waren was helemaal b�zonder.

De sfeer, de veelz�digheid in disciplines, het hoge niveau, de
verschillende nationaliteiten en het gevoel van saamhorigheid staan in
m�n geheugen gegrift. Dat is waar de WDSF voor m� voor staat: samen
als fokkers, liefhebbers en sporters genieten van de Hollandse Herder en
zoveel mogel�k mensen deelgenoot maken van onze passie.

Ik sluit m�n presidentschap met veel voldoening af, omdat ik weet dat de
WDSF een organisatie zonder grenzen is. Ik k�k heel erg uit naar de
toekomst en draag de WDSF voor alt�d in m�n hart. 

José Stienstra





Leerprincipes: een terugblik 
 
Meer dan een halve eeuw geleden hadden we nog nooit van een e-magazine gehoord. In
m�n beleving ook nog nooit van leerprincipes en opportunisme, ik wist dest�ds niet eens
dat deze woorden bestonden en wat ze betekenden. 

Ik was dest�ds wel bekend met de w�ze en manier hoe het werkte: ik had er gevoel voor en
wist onze dieren/huisgenoten aardig goed te bespelen. Omdat ik in die t�d al wel een beetje
met dieren omging en al wat trucjes met hun deed noem je het geen dressuur, maar simpel
wat spelletjes/trucjes met o.a. een torenkraai Hans, een geit/bok Dorus en een hond Blacky
(een XStaby). 

24 - HH juli 2021

Dorus de bok had ik als 10-12 jarige gekocht in Leek op
de Leekstermarkt, ik heb er maar liefst twee gulden
v�ftig voor betaald. 

De reis van Leek naar Hoogkerk was op de fiets
ongeveer 10 km. Op zich maar een klein eindje, althans
de heenweg. De terugweg weet ik niet meer precies, die
zal wel langer geduurd hebben. Waarsch�nl�k is Dorus
een gedeelte in de fietstas mee terug gereden en we
hebben een gedeelte gelopen staat m� b�. 

Thuis gekomen was ik zo trots als een aap natuurl�k:
“k�k m� eens ouders, ik heb helemaal zelfstandig een
geit gekocht!”. Thuis vertelden ze m� dat het niet om
een geit ging maar om een bok. Daar waren ze niet zo
bl� mee en trots op als ik, want een bok begint als h�
ouder wordt te bokken en te stinken. 

Maar Dorus mocht gelukkig wel bl�ven. Net als met de
hond ging ik Dorus ook trucjes leren, waar ik zonder het
zelf te beseffen ook weer van leerde, dat was een leuke
b�komstigheid. 

Blacky ging met m� mee de kranten rond brengen. H� bleef
b� de fiets voor het geval dat nodig mocht z�n en kreeg
daarvoor een beloning. Als we zin in wat lekkers hadden
liet ik Blacky het werk doen. Als ik op een bepaalde toon
tegen hem zei “wil je koffie of een koekje?” begon h� op een
speciale manier een huilend geluid te maken, zodat er een
klant voor een krant naar buiten kwam en dan vroeg “wil je
koek of een snoepje?”

Dat was in die t�d al aardig geconditioneerd. Weer een
woord dat ik toen niet kende, noem het maar een vaste
gewoonte en voor wat, hoort wat. Op de terugreis mocht
Blacky achter op de pakjesdrager of in de fietstas van het
Nieuwsblad van het Noorden. ‘s Morgens ging h� zelf de
Koningswegbuurt rond waar w� woonden. H� schooide
met huilen om koffie of een koekje en had zeker snel door
wat de beste klanten waren.

Dorus de bok

Blacky de Stabij
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Zo ging het uiteindel�k ook met de torenkraaien,
ook wel kauwen genoemd. Hier heb ik er
meerdere van gehad, w� noemden deze vogels
Hans Ka. 

Hier werkte goed gedrag hetzelfde, althans wat
je graag wou zien dat werd beloond met eten.
Ze hebben allemaal Hans geheten en hun
achternaam zeiden ze zelf. Als ik hem riep
kwam h� eraan en zei “Ka”. 

Als ik zei “wil je eten?”, dan ging het “ka ka ka
ka ka ka”. De beloning hiervoor was eten
natuurl�k, in diverse soorten. Daar leerde ik dan
het opportunisme van, al kende ik toentert�d
zoals eerder genoemd het woord niet. Maar ik
kende wel de gedachte erachter en dat hadden
ze allemaal wel vr� snel in de gaten. 

Dorus kon onder andere een halve af-oefening en door een hoepel springen met
Hans de torenkraai op z�n rug. Alles ging aardig stabiel en met de nodige souplesse
en een pirouette en Dorus kon goed alleen op z�n achterpoten lopen. 

Toen waren we ook al aan het oefenen op een positieve manier (hahaha): alles voor
een voertje en als ultieme beloning een kropje sla, althans een paar blaadjes ervan.
Gewenst gedrag belonen of bevestigen en ongewenst gedrag negeren of
bestraffen. 

Als ik zus of zo doe, daar kr�g ik dit of dat er
voor. En zo is het nog steeds met de
leerprincipes: Wie zoet is kr�gt lekkers, wie
stout is de roe.  Om gedrag van je hond te
kunnen veranderen, is het handig om te weten
hoe een hond en eigenl�k ieder levend wezen
leert. Want iedereen op deze aarde doet dingen
omdat het hem wat oplevert, op de lange of op
de korte term�n!!!

Dus jong geleerd oud gedaan!

Klaas Stienstra

Hans Ka
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In het rondje “Ik zal me even voorstellen” is het m�n beurt om een stukje te schr�ven
voor het E-magazine. Ik ben Peter Blaauw, 47 jaar en (gescheiden) vader van twee
dochters van 14 en 18 jaar oud. Ooit ben ik op achttienjarige leeft�d begonnen als
beroepsmilitair (Koninkl�ke Landmacht en Koninkl�ke Marechaussee). Na 8 jaar ben ik
overgestapt naar het gevangeniswezen (volwassenen en jeugd), om uiteindel�k terecht
te komen in m�n huidige baan b� Reclassering Nederland op de afdeling werkstraffen.

In m�n getrouwde periode ben ik bezitter geweest van meerdere honden van
verschillende rassen: Shar-Pei, Berner Sennen en een Duitse Herder (langhaar). Vlak na
m�n scheiding ben ik na gaan denken hoe m�n nieuwe soort vr�e t�d in te vullen. Ik liep
al een t�dje rond b� de hondensportvereniging in Hoogkerk en daar had ik op afstand
al kennis gemaakt met de IGP sport en de Hollandse Herder. Ik heb m� toen gemeld b�
Jose Stienstra en gevraagd naar de mogel�kheden om in aanmerking te komen voor
een pup uit één van de nesten die er in de toekomst nog zouden gaan komen.
November 2019 was het dan zover, het W-nest werd geboren en één van de pups
werd van m�: “Holland Warwick van Le Dobry” a.k.a. Weylyn.

In de tweede helft van januari 2020 kon ik hem ophalen en meenemen naar z�n nieuwe
huis in Drachten. Na een aantal weken ben ik in Hoogkerk gestart met de puppy
cursus, gevolgd door de gehoorzaamheidstraining. Daar begon het gesodemieter,
covid-19 en een burn-out gooiden roet in het eten. Ik had alles zo zorgvuldig gepland
en uitgedacht: hoe te starten met de pup om ervoor te zorgen dat h� een goede start
zou hebben en dat h� aan training en opvoeding niet te kort zou komen.

Even voorstellen
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 Niets was echter minder waar, in de in m�n
ogen belangr�kste fase van z�n jonge leven
lagen de cursussen stil en ontbrak het m�
vanwege de burn-out aan motivatie om de
deur uit te gaan voor trainingen zoals ik ze op
voorhand had uitgedacht.

Sinds eind 2020/begin 2021 heb ik echter
samen met Weylyn de draad weer opgepakt
en z�n we gestart binnen de IGP-groep van
HSV Hoogkerk. Als groentje binnen de groep
ben ik goed opgevangen en valt er meer dan
genoeg te leren. Niet alleen voor de hond, maar
ook zeker voor m� als geleider. 

Misschien is het niet zoals ik het van te voren
uitgedacht had, maar ik ben nog alt�d
gemotiveerd om er het maximale uit te halen
wat mogel�k is voor Weylyn en m�. Binnen de
IGP-groep in Hoogkerk trainen we samen
lekker door met de rest van de groep.

Samen voorwaarts en op naar een mooie
toekomst binnen de IGP-groep in Hoogkerk. 





Zo, dit is even leuk! Vanaf nu zal er in iedere editie van het e-magazine een verslag komen van
de Razende Reporter. B� de mensen die het clubblad al lange t�d lezen gaat er nu vast een
belletje rinkelen, voor de mensen die denken “Wie? Huh? Waar gaat dit over?” zal ik het even
uitleggen. In het papieren clubblad schreven de honden van Tony Ottevanger vaak een
verslagje van wat z� allemaal mee hadden gemaakt, op de club en ook privé. En nu hebben ze
m� hiervoor gevraagd, hoe tof is dat?

Ik zal me even aan jullie voorstellen: ik ben Chase, een rottweiler jongen van 3 jaar. Ik woon
samen met Ziva, m�n rottweiler zusje van 8 jaar, m�n baasje Patrick en m�n vrouwtje Marieke
in Groningen. Ik heb samen met m�n baasje de puppy-cursus, basisgehoorzaamheid en VZH
getraind b� HSV Hoogkerk. Daarna ging de club ineens dicht, iets met een pandemie ofzo. M�n
baasje kon toen een t�dje niet meer trainen. M�n vrouwtje ging wel met Ziva trainen en nam
m� dan gezellig mee. Ze ging ook met m� spelen en trainen en ik vond dit hartstikke leuk. Toen
hebben ze besloten dat ik verder zou trainen met m�n vrouwtje. M� best, als ik maar kan
spelen, rennen en gek kan doen. M�n b�naam is niet voor niets Chase de Mafkees ;)

Samen met m�n vrouwtje train ik thuis, op dinsdag en zaterdag op de club samen met Klaas.
Klaas helpt ons, want die heeft er veel verstand van, zegt vrouwtje. Ik ben alt�d wel relaxed in
de training, maar ze willen juist dat ik blaf en actief ben. Ze zeggen dan dat ik hoger in drive
ben en dat is goed. Vrouwtje moet nog een beetje leren hoe dat moet, maar het gaat steeds
beter. We hebben in ieder geval veel plezier samen J Ik heb ook een keer met Klaas getraind,
dat ging goed joh! Ik deed heel hard m�n best, want dan zou ik de bal kr�gen. En ik heb hem
nog gekregen ook! 

Een t�dje geleden hebben we ook met iemand anders getraind, die komt uit Duitsland. H� heet
Klaus Malion en h� kwam twee dagen b� ons om ons dingen te leren. Martin was er ook met
Tygo, Melinda was er met Rasco en Yayca, Jose was er met Fire en Dobry, Monique met Elin,
Sietze, Agnes, Nina en Willie hielpen in de keuken en er waren nog veel meer andere gezellige
mensen.

De razende reporter
Chase chasing stories

door Marieke Vaandrager

Ik heb geoefend met volgen en concentreren,
want ik ben nogal snel afgeleid snap je. Volgens
m�n baasje heb ik dat van m�n vrouwtje, want
die kan zich ook niet zo goed concentreren haha ;) 

Vrouwtje had een zweep, waarmee ze in de lucht
zweepte. Als ik dat geluid hoor, dan weet ik dat
als ik heel goed m�n best doe, ik de zweep mag
pakken of een bal kr�g. Toen dat goed ging,
gingen alle mensen in een r�tje staan klappen en
joelen en mochten m�n vrouwtje en ik langs hen
volgen. Dat was best moeil�k, maar toen ik heel
goed naar m�n vrouwtje bleef k�ken was ze heel
bl� en kreeg ik m�n bal! We hebben ook nog
pakwerk gedaan met Klaus. 
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Zaterdag trainden  we op de club en zondag
trainden we binnen, want het regende heel hard. Ik
vond het erg leuk om pakwerk met Klaus te doen, ik
deed enorm m�n best en ik heb zelfs even gevlogen
toen ik de mouw ging pakken!

Op de club is er ook iets verandert. Winnie, het
hondje van Sietze, traint steeds met Klaas.
Vrouwtje zei dat Sietze een nieuwe schouder heeft
gekregen en dat Winnie daarom even met Klaas
traint. Vrouwtje helpt hen ook wel eens b� het
trainen. Nou, als Winnie maar op de club komt vind
ik het goed. Ze ruikt alt�d zo lekker, ik ben stiekem
een beetje verliefd op Winnie ;)

Samen met vrouwtje hebben we een paar week
terug nog een lange autorit gemaakt, helemaal
naar Brabant. Vrouwtje wou Jack graag
aanmoedigen, die had een wedstr�d. De V�f
Dorpen Bokaal heet dat. 

We hebben best lang in de auto gezeten, maar vrouwtje zei dat ik het heel goed had gedaan en
toen we er waren hebben we lekker gespeeld en kreeg ik een heerl�k koekje. Jack was niet zo
tevreden over hoe de wedstr�d ging, volgende keer beter Jack. Ik vind het allemaal wel prima, als
je me maar bl�ft knuffelen Jack.

Op dit moment zitten Ziva, m�n baasje, m�n vrouwtje en ik op Terschelling. Daar is het leuk joh! Er
is een hele grote zandbak waar ik heel hard heen en weer kan rennen met m�n bal. Vrouwtje en ik
hebben ook in die grote zandbak getraind en er stonden zelfs mensen te k�ken of ik het goed
deed. Ze hebben er ook heel veel water. Normaal vind ik dat niks aan, maar dit water golft en ik
wil er steeds in lopen. Maar niet te ver, want dat kan gevaarl�k z�n. 

In de tuin van ons huisje woont een heel raar beestje met stekels, ik weet nog niet zo goed wat ik
daarmee aan moet. H� wil niet spelen, maar rolt zich helemaal op. Ik heb er ook een keer tegen
geblaft, maar toen moest ik van vrouwtje naar binnen omdat ik hem bang maakte. 



Toen we baasje van de boot gingen halen was ik met vrouwtje mee in de haven. Ik
luisterde heel goed en volgde keurig, maar toen kwam er een border collie die heel
hard naar m� ging blaffen en grommen. Ik wou er wel even heen, maar ik moest van
vrouwtje zitten en dat heb ik toen maar gedaan. Gelukkig kwam m�n baasje toen en
was ik weer helemaal bl�.

Als ik nog meer dingen beleef op het eiland horen jullie dit de volgende keer. Ook zal ik
verslag doen van alles wat er op de club gebeurd, bl�ven jullie ook een beetje op de
hoogte. Chase is chasing stories ;) Tot de volgende keer!

Pootje,

Uw razende reporter Chase





Inmiddels weten we het allemaal, Nederland gaat steeds verder van het slot
en vr�wel alle sportevenementen z�n weer toegestaan. Wat een feest!!

Na een veel te lange pauze worden de wedstr�dschema’s weer uit de kast
gehaald en komen de organisatoren uit hun schuilkelder om weer mooie
evenementen op de kalender te zetten. En zo ook de organisatie van het NK
Hollandse Herders IGP.

In 2008 is HSV Hoogkerk gestart met het allereerste NK HH. Dat idee groeide
uit tot een traditie waarb� de Dutchy-family een week lang bleef kamperen
op het terrein in Hoogkerk. Soms zou je b�na vergeten dat het allemaal om
een wedstr�d ging, want de gemoedel�ke sfeer en gezelligheid vierde
absoluut de boventoon.

Maar na 10 edities hebben z� de knoop doorgehakt en het stokje
overgedragen, want de organisatie van zo’n competitie is veel werk en doe je
niet ‘even tussendoor’. 
Om het niet in de vergetelheid te laten raken, heeft HSV Batavia in Lelystad
geprobeerd in 2018 het evenement op de kalender te zetten. Helaas waren
de meeste Hollandse Herders die op dat moment in de IGP-sport zaten, of net
met pensioen, of nog volop in opbouw. Dus vanwege een te lage opkomst is
toen het evenement helaas geannuleerd. Dat was vresel�k jammer.

Eind 2019 werd met een paar fanatieke mensen gesproken over het opnieuw
opzetten van het NK, want ‘wat was het toch een gave t�d’. Vol
enthousiasme ging de nieuw gevormde werkgroep aan de gang met een
locatie, met een datum en alle belangr�ke elementen die je nodig hebt voor
een geslaagde IGP-wedstr�d en 2020 zou het jaar z�n dat het NK HH IGP
weer het licht zou zien.  Ai, hoe dom waren we dat we geen rekening hadden
gehouden met een pandemie. Tja, beginnersfoutje…!!

Het NK ging dus weer de kast in. Maar gelukkig is daar het jaar 2021. En de
werkgroep ‘NK Hollandse Herders IGP’ is nog net zo enthousiast, maar nu
wel behoedzamer. Dus in plaats van een prachtige locatie in Mierlo met 2
grote velden, een bos waar je in kunt verdwalen en genoeg kampeerruimte in
de buurt voor een half dorp - hebben we besloten het ietsje kleiner aan te
pakken. Nog steeds ruimte genoeg, nog steeds met een heerl�k bosr�ke
omgeving, maar wel met minder risico als Covid toch weer andere plannen
bl�kt te hebben dan w�.

Dus, vol trots en enthousiasme kondigen we aan dat het ‘NK Hollandse
Herders IGP 2021’ op 6 november 2021 gehouden zal worden op de club van
HDG Brabant in Waalre.

NK Hollandse Herders 2021
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Het voelt als een soort herboren evenement en het zal in de start geen hoog
deelnemersveld hebben. Maar je moet ergens beginnen en we hopen dat dit een start
is van weer een mooie lange traditie. Met een nieuwe generatie honden, met ervaren
en onervaren geleiders, maar allemaal met een Hollander en de wil om er iets moois
van te maken.

En natuurl�k hopen we dat het publiek net zo enthousiast is als w�. Dat ook mensen
die geen HH hebben, maar wel de sport waarderen kunnen, een k�kje komen nemen
en komen genieten van de prestaties van de deelnemers en van de sfeer van het NK.
Het kampioenschap wat ooit in Hoogkerk, het noorden van het land geboren is, groeit
nu uit tot een landel�k evenement. Dit jaar in het zuiden, wellicht volgend jaar in het
midden. We zullen ervaren hoe het uitpakt, maar de start ligt nu klaar!

Tot ziens op 6 november 2021, Waalre. 

Locatie:
HDG Brabant, De Hurken 4 , 5583 AA Aalst-Waalre.

Meer info:
www.nk-hollandseherders-igp.nl

Met sportieve groet,
Melinda Fekken- de Kle�n

http://www.nk-hollandseherders-igp.nl/




ABC - NI&VK* - 2.16 DHV Herderewich
NK Hollandse Herders IGP 2021 - Waalre
ABC - Brabantbokaal - 6.11 HDG Brabant
ABC - Jo Pluymen trofee (CACIT) - 5.25 HSV de Westerschelde
A - NK Speurhonden*

WDSF World Championship & World Cup 2022 in Zweden

AGENDA HONDENSPORT

16 & 17 okt
6 november
7 november
27 november
4 & 5 december

2022
5-8 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



Kennel v. Fort Blankenburgh

Henn Martens
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TRAINING TIP
Your dog is going to look for

reinforcement and fun
where he is used to 

experiencing it.
 

If your dog gets most of his
reinforcement in life

through other dogs, running
loose, hunting squirrels or

barking at cats, this is where
he will go to have fun.

 
If you want to be important
to your dog, this needs to be

reflected in the time he
spends with you.

 
The majority of his

reinforcement needs 
to come from you.


