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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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Welkom 2022, 

We nemen afscheid van 2021. Een jaar vol onzekerheid. Een jaar dat werd
gekenmerkt door isolatie, quarantaine, ziekte, financiële onzekerheid, lockdowns,
overgeleverd z�n en op jezelf bouwen & vertrouwen. Had 2021 dan niks moois?
Gelukkig wel. Het feit dat we het kleine meer leren waarderen; de natuur, de
schoonheid van vertrouwen op je familie, vrienden, collega’s, samen bouwen aan iets
van positivisme. 

Onze vereniging mocht 1 examen organiseren, het andere werd gecanceld. Er was
ook succes. Jack Stienstra met z�n Holland Vato Loco v. Le Dobry sleepte het
Nederlands Kampioenschap Hollandse Herders IGP in de wacht. Melinda Fekken
stond met haar Holland Rasco v. Le Dobry naast hem op het podium en behaalde een
derde plaats. Marieke Vaandrager met haar Hailey-Ziva vom Erpenstein werd 
 Nederlands Kampioen Rottweilers Speurhond 1. We z�n erg trots dat deze beide
combinaties met het behalen van deze kampioenschappen onze club extra op de
kaart zetten. 

Daarnaast bedanken we onze sponsoren, adverteerders, rondje 50 sponsoren voor de
b�dragen aan onze club en het vertrouwen dat z� ons schenken. We bedanken Jenny
van Kammen van Visual Turn voor het b�houden van de website en het maken van
het e-magazine. Marieke Vaandrager voor de inhoud van ons e-magazine. Mark
Venema die afgelopen jaar onze club heeft b�gestaan door het pakwerk  te doen.

Voor 2022 wensen we dat onze sponsoren, adverteerders, rondje 50 kandidaten ons
bl�ven steunen. Dat we meer sponsoren kr�gen om mooie en nieuwe dingen te
realiseren in onze sport. Dat er een samenwerking komt tussen Jack Stienstra K9
training, Team Steenfelde, VDH Kringgroep Bareveld, Joeri Imbos, Edris Fathi en
misschien nog vele anderen. Onze sport dunt aardig uit door vergr�zing, nieuwe wet-
en regelgeving en het afleggen tegen andere vormen van vr�et�ds-besteding. Door de
handen ineen te slaan willen we een nieuwe impuls geven en ons samen
voorbereiden op mooie examens, wedstr�den zoals het WDSF Wereld
Kampioenschap IGP in Zweden, WK Speurhonden Rottweilers in Frankr�k, VDH en
NBG evenementen en misschien zelfs het Wereld Kampioenschap FCI. IGP is een
sport die je actief samen beoefend en niet vanuit de kantine. Voorbereiding, inzet,
doorzetten en je doel proberen te realiseren.

Welkom 2022! W� wensen iedereen een gezond, stressloos en voorspoedig 2022 toe.

Vriendel�ke groet,
José Stienstra
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Inmiddels is het winter en dat betekent slechter weer en koudere dagen. En ja, wat
betekent dat voor ons speuren? Want dat hebben we vaak met heerl�k zomerweer
aangeleerd. Je hebt vast gemerkt dat de speurvelden van je club of van jezelf onder
water staan en dat je denkt: "Moet ik daar doorheen? Dat gaat h� echt niet doen,
hoor." Of de boer heeft het gras omgeploegd en er een akkerveld van gemaakt. Of,
misschien nog vervelender; de grond is bevroren en keihard of er ligt een keer
sneeuw. Misschien denk je: "Dan maar een aantal maanden niet speuren." 
NEE, deze uitdagingen gaan we niet uit de weg. Ook hier gaan we mee verder. 

SPEURENSPEUREN
In verschillende jaarget�den

De boer heeft grasvelden omgeploegd tot akker
voor andere begroeiing of om het veld winterklaar
te maken. Dit maakt het perceel niet ongeschikt om
op te speuren. Let op dat je je voetstap wel goed
wegzet en dat je het eerst eenvoudig maakt. Als je
hond nog nooit op akker heeft gespeurd, begin je
b�voorbeeld met een recht spoortje of leg je als je
het aandurft een U. Het zal niet gemakkel�k gaan
want de geurverdeling is anders dan op gras. Doe
dit dan ook vaak met brokken zodat de geur meer
in één gebied bl�ft. 

Akker

Eric-Jan Stoffels
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Kunnen we ook speuren als het gevroren heeft? Jazeker!
Alleen wel met wat aanpassingen. Zoals een niet te
moeil�k en zéker niet te lang spoor. Want als de hond z�n
neus gebruikt wordt deze vochtig en je wilt niet dat deze
gaat bevriezen.
Daarnaast moet je er rekening mee houden dat het voor
de hond moeil�ker is omdat deze ondergrond een andere
geurverdeling geeft. 
Speur niet te vaak op bevroren ondergrond. Dit is zowel
voor de hond als voor het gras niet goed. Boeren worden
er niet vrol�k van als je in de winter vaak op het gras loopt
(het groeit namel�k niet zo snel als dat j� het afbreekt).
Akker is dan een betere keuze. En ja, als er eens sneeuw
ligt dan is dat alt�d leuk! Je ziet het goed liggen en het is
gewoon voor de fun, maar ook hier geldt: niet te vaak en
niet te lang!

Als je eenmaal zover bent dat je hond begr�pt dat h�
b� de voorwerpen moet gaan liggen/zitten/staan/
apporteren en je wilt hem daar voor belonen geef
hem dan eens een hogere beloning dan die op het
spoor ligt. Zoals een hard gekookt eitje. Of haal hem
eens van het spoor af en gooi een keer een bal (bl�f
zelf wel op het spoor staan zodat je vanaf daar weer
door kunt gaan met speuren).

Sneeuw of bevroren ondergrondSneeuw of bevroren ondergrond

Speurtip tot slotSpeurtip tot slot
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In een eerdere editie van het E-magazine heb ik jullie verteld over het examen voor
Speurhond 1, waar Ziva en ik in juni met goed gevolg aan hebben deelgenomen.
Toen werd door keurmeester Arie Stam al benoemd dat ik mee zou kunnen doen
aan het NK Speuren voor de rottweilers, op dat moment ben ik daar niet heel serieus
op ingegaan. Het leek nog ver weg en bovendien moesten we eerst maar eens zien
of wedstr�den überhaupt weer georganiseerd konden en mochten worden. Het
bleef echter door m�n hoofd spoken, een wedstr�d doen met m�n meissie zou toch
wel weer heel leuk z�n! We z�n vaker en intensiever gaan speuren en hebben
uiteindel�k de knoop doorgehakt en ons ingeschreven voor het NK. 

Het NK speuren werd georganiseerd door Rottweiler Werkgroep Emmen, kortweg
de RWE. Door het gehele land z�n werkgroepen, die aangesloten z�n b� de
Nederlandse Rottweiler Club. De meeste werkgroepen zitten in het zuiden van het
land en dat is daardoor dus best een eindje r�den, maar deze keer hadden we dus
mazzel 😉 

Vanwege corona mocht er geen publiek aanwezig z�n b� de wedstr�d, elke
deelnemer mocht één persoon meenemen. M�n steun en toeverlaat Patrick ging mee
en ook Chase is lekker mee geweest. Het was echt f�n om alle bekenden uit de sport
weer te zien en lekker b� te praten onder het genot van een kop koffie, uiteraard op
afstand. Wat had ik dit gemist!

Om 9.00 uur vertrokken we in colonne naar de speurvelden en wat heeft Drenthe
prachtige velden. Allereerst mochten de 2 IGP-3 honden speuren. Beide honden z�n
keurig rondgekomen. Voor beide combinaties was dit hun eerste wedstr�d en ze
konden hun geluk niet op. 

Team speurneus

28 november

NK Speuren 2021

 Marieke Vaandrager
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Daarna was het de beurt aan de Sph1 honden, waaronder dus ook Ziva en
ik. Als er meerdere honden mee doen in dezelfde categorie wordt er geloot in
welke volgorde er gestart wordt. Gerrie en ik mochten beiden een
chocoladeletter pakken, waarop op de achterz�de een 1 of een 2 stond.
Gerrie lootte als eerste en mocht dus starten. Het veld lag er prachtig b�, dus
ik baalde stiekem toch wel een beetje. De hond van Gerrie was drachtig en
had haar koppie er niet helemaal b�, toch kwam ze net aan rond met 72
punten.

Na het speuren van Gerrie vertrokken we naar velden verderop, waar ons
spoor lag en ook de sporen voor de Sph2 honden. Toen we daar waren en ik
Ziva ging ophalen uit de auto sloegen de zenuwen toe. Daarvoor viel het
eigenl�k wel mee met de zenuwen, maar ze grepen me ineens naar de keel.
Ik heb Ziva rustig uitgelaten en praatte mezelf moed in: we hebben heel goed
getraind, aan de voorbereiding ligt het niet, ze kan het, ze is een
superspeurneus, vertrouw op je muppet, het komt goed. Dit gaf me gelukkig
wat rust. Toen we het veld op liepen en ons naar de speurpaal begaven zag
ik dat ons veld een stuk slechter was dan de velden waar we daarvoor
waren, iets wat m�n zenuwen niet echt ten goede kwam. Maar ja, we komen
hier met een doel, dus gaan met die banaan. En zo vertokken we na het
commando 'zoek'. 

Ziva startte wat tw�felachtig. Ze speurde best hoog en niet zo intensief als ik
van haar gewend ben. Toen ze het eerste voorwerp keurig verwees werden
de zenuwen wat minder. Maar nadat ze vertrok b� het voorwerp bleef ze
ineens staan. Ze keek even achterom en leek te tw�felen. In je hoofd gaat het
dan heel snel, want je moet een keuze maken. Zeg ik niks, in de hoop dat ze
zelfstandig verder gaat en dat de tw�fel b� haar verdw�nt? Of geef ik een
extra en iets stelliger commando zoek, wat m� punten kost maar waarmee ik
haar tw�fel wegneem en er mogel�k voor zorg dat ze met vertrouwen het
hele spoor afmaakt? Ik koos het laatste en daarna speurde ze perfect. B� het
tweede voorwerp ging ze erg langzaam af, wat logisch bleek toen ik b� haar
kwam: ze lag b�na in een grote koeienvlaai!

!n de trainingen had Ziva moeite met het verleidingsspoor. Het spoor van
Sph1 ligt 2 uur en een half uur voordat de hond mag gaan speuren loopt er
iemand door het spoor heen. De hond moet dan selecteren welk spoor ze
moet volgen, ze moet als het ware onderscheid maken tussen het ‘oude’ en
het ‘nieuwe’ spoor. Ik was er niet helemaal gerust op dat dit goed zou gaan,
maar ze heeft t�dens de wedstr�d niet eens getekend op het
verleidingsspoor! 
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De keurmeester begon z�n beoordeling door te benoemen dat
ik Ziva door het geven van het extra commando net uit de
uitmuntend had gehaald. In m�n hoofd begon ik al te rekenen:
100 – 96 punten is uitmuntend, dus dan zou het een zeer goed
z�n en dat is 95 – 90 punten. En als je dan uiteindel�k de
punten hoort, ben je alsnog verrast en enorm trots: 95 punten!!! 

Na deze superprestatie heb ik eerst m�n ouders gebeld, die
alt�d enorm meeleven. En heb ik in de groepsapp van de IGP-
groep m�n clubgenootjes het goede nieuws verteld, want ook
z� leefden van een afstand enorm mee. Er moesten nog 3
combinaties speuren voor Sph2, de winnaar in deze categorie
mag zich Nederlands kampioen speuren van de rottweilers
noemen. Het was leuk om te zien dat in deze categorie de
‘oude rotten’ van het vak mee deden: geleiders die al aan heel
veel wedstr�den hebben deelgenomen, die al meerdere
honden hebben afgericht in hun leven en die zelfs keurmeester
z�n. Het deelnemersveld was daardoor heel divers, iets wat
het een extra leuke wedstr�d maakte. Helaas is één van de
combinaties gezakt, doordat de hond het verleidingsspoor
pakte i.p.v. het spoor dat h� moest uitwerken. Aad
Broekhuizen en z�n rottweiler Nick hebben de titel Nederlands
Kampioen in de wacht gesleept. 

T�dens de pr�suitreiking kreeg ik niet alleen te horen dat w� de beste Sph1 waren van die dag.
Ook werd ons verteld dat Ziva en ik in 2022 mee mogen doen aan het WK Speuren voor
rottweilers! We gaan gewoon voor de tweede keer meedoen aan een WK! Apetrots op m�n
meissie, ze flikt het gewoon weer. In één woord GEWELDIG!!  

Het IFR WK IGP & FH vindt plaats van 17 t/m 22 oktober 2022 in Aniche, Nord-pas-de-Calais
in Frankr�k. 
 
Marieke Vaandrager, trots baasje van Hailey-Ziva vom Erpenstein 
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Na maanden van voorbereiding, met voorafgaand 2 jaren van annulering, was het
dan eindel�k zo ver: het NK Hollandse Herders IGP 2021 ging plaatsvinden. Op 6
november 2021 stonden 8 deelnemers klaar om mee te doen aan dit Nederlandse
Kampioenschap: 7 x IGPIII en 1 x IGPI. Geen overweldigend aantal, maar voor ons
toch een positieve opsteker. Want niet alleen z�n er een hoop mensen die
vanwege Covid niet zódanig hebben kunnen trainen als dat men had gewild, maar
ook heb je alt�d mensen die eerst de ‘kat uit de boom k�ken’ en wellicht volgend
jaar meedoen.

De Covid-regels maakten het een week voor de wedstr�d nog spannend. Gelukkig
bleken de nieuwe regels voor een buitenevenement niet nodig. We hadden mazzel,
want precies een week later was publiek niet meer toegestaan. Publiek was er!
Ondanks dat het deelnemersveld niet groot was, was het publiek echt heel erg
enthousiast. Niet alleen Hollandse Herder liefhebbers, maar ook geïnteresseerden
van andere rassen, die de sport een warm hart toedragen en graag de deelnemers
wilden toejuichen.

Ikzelf had een dubbele pet op; ik was medeorganisator, maar tevens deelnemer. En
niet alleen deelnemer, want ik ging met m�n hond Holland Rasco v. Le Dobry ook
op voor ons IGPIII-examen. Nu ben ik echt wel gewend om meer dingen
tegel�kert�d te doen, maar graag wilde ik deze wedstr�d aan alle kanten tot een
goed resultaat brengen. En dan moet je realistisch z�n: qua organisatie kun je het
nooit iedereen naar de zin maken, als deelnemer zou het voor m� lastig worden om
het podium te bereiken. Maar ik was vastbesloten om m�n best te doen.

Zelf woon ik in het midden van het land en de wedstr�dlocatie was in Brabant. Dus
op vr�dag met een volgeladen auto op weg naar Waalre om het wedstr�d terrein
op te bouwen en de spullen klaar te zetten voor zaterdag. Gelukkig hadden we een
goed team met enthousiaste vr�willigers die graag een extra stapje zetten. 

Natuurl�k was de Wet van Murphy van toepassing, want er ontbraken wat dingen,
de printer weigerde op het laatste moment en er bleek een beker niet het juiste
plaatje te hebben. Paniek? Ach, hooguit ergernis, want het moet en zal op t�d
worden geregeld. Kom jongens, even doorhalen, dan z�n we vast om 17 uur klaar.
Nee, natuurl�k niet… Maar nadat alle muziek getest was, we zeker wisten dat de
versie van het NL-volkslied goed genoeg was en alles schoon, klaargezet, gelabeld
en uitgezet was, ging ik om 21 uur naar m�n hotel om samen met Rasco me goed
voor te bereiden op de wedstr�d.

T
6 november 2021

NK Hollandse Herders IGP

Melinda Fekken - de Kle�n



Zo bizar was het deze keer niet, maar terw�l
m�n Rasco aan de kant aflag, kon ik wel
mooi naar de prestaties van Jack k�ken die
met z�n Vato (in m�n ogen) een geweldige
performance neerzette. Het gaf m� ook mooi
even de gelegenheid om m�n zenuwen af te
laten vloeien, even de kunst af te k�ken b�
Jack en te genieten van het publiek aan de
z�kant. Wat waren er een hoop mensen!
Misschien niet zo extreem veel als in
vroegere t�den, maar in coronat�d, waarb�
de meeste mensen de massa echt m�den,
was het geweldig om te zien dat er toch flink
wat bezoekers deze kant op waren gekomen.

Intussen liep Jack met opperste concentratie
z�n proef uit en ik had de neiging om aan het
einde een buiging te maken. Maar dat is
natuurl�k niet mogel�k. Concentratie Melinda,
nu is het jullie beurt!

Op zaterdagmorgen kwamen rond 7 uur de eerste deelnemers op de wedstr�d-
locatie HDG Brabant en de sfeer onderling was gel�k ontspannen. Het weer
werkte mee; fris zoals dat hoort in november, maar droog.

De speurvelden z�n alt�d een puntje van discussie; het is simpelweg onmogel�k
om voor iedereen een volledig gel�k speurveld te regelen. Ook al is het één en
hetzelfde perceel, het is en bl�ft natuur dus z�n er verschillen. De één dicht b� een
sloot, b� de ander is er net een haas overheen gelopen, de derde is spekkoper en
heeft het ‘perfecte stuk’. We hadden beschikking over drie percelen die
gel�kwaardig waren van ondergrond en graslengte. Maar de dauw op het gras
zorgde ervoor dat veel honden toch even verrast werden en daarb� betrof het
wel een NK en dat liet de keurmeester dan ook goed merken. De meeste geleiders
gingen daarom ietwat teleurgesteld van het speurveld, maar de str�d was
begonnen en veel punten lagen nog erg dicht b� elkaar. Jack Stienstra met z�n
Holland Vato Loco v. Le Dobry zette de beste prestatie neer met 91 punten!

Voor de afdelingen B en C kozen we ervoor om één blok te maken voor alle
deelnemers. Vanwege het lage deelnemersaantal was dat wel zo sportief. En dat
bleek extra goed uit te pakken, want nu bleef de str�d tot aan het einde
spannend. In het appèl werd stevig gekeurd en iedere misstap werd afgestraft,
‘het is tenslotte wel een NK’, zo zei de keurmeester en daar had h� wel een punt
natuurl�k.

Zelf had ik tegel�kert�d met Jack Stienstra geloot. Dat is niet zeldzaam, want Jack
en ik hebben al redel�k vaak samen wedstr�den gelopen en het lot heeft ons al
meerdere malen ‘samengebracht’. De meest memorabele was misschien het WK
in Duitsland, 2017. Ik lootte nr. 37 en liep in de stromende regen. Jack lootte nr. 38
en toen h� met Messi op de beginpositie stond, brak de hemel open en scheen er
een prachtig zonnetje. Jango en ik konden op dat moment (liggend) opdrogen….
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Rasco was vrol�k en had er zin in. H� liep
daardoor behoorl�k voor, maar daar valt op dat
moment niets aan te doen. Liever vrol�k dan
gedrukt, dus ik was tevreden. Lang niet alles ging
goed en op zulke momenten kwamen de zenuwen
even omhoog, maar we herpakten, gingen door en
wat b� het intrainen volstrekt onvoldoende was,
bleek nu toch met een voldoende of zelfs een zeer
goed te worden afgerond. We mochten tevreden
z�n en zaten nog in de race. Een podiumplek was
nog mogel�k. Spannend!!

Van de wedstr�d heb ik weinig meegekregen. Om
me te concentreren op m�n eigen race heb ik me
zoveel mogel�k afgezonderd. Maar dat werkt
natuurl�k niet helemaal, omdat je als organisator
toch vragen moet beantwoorden, zaken moet
regelen/ overdragen/ delegeren en zodoende
vliegt de dag als een soort roes voorb�. Van een
afstandje heb ik natuurl�k wel flarden van de
wedstr�d gezien en zo was te zien dat sommigen
echt gewoon ongelofel�k veel pech hadden. Z�n
het de zenuwen of was misschien hun hond niet
goed wedstr�dklaar? Maar ook zag ik veel
prachtige oefeningen die een dik applaus waard
waren.

Tja, en dan het manwerk. Waar vroeger nog wel eens gelachen werd om de
Hollander in de IPO/ IGP sport, kan men nu concluderen dat dit ras echt meedoet.
Van de flarden van de str�d die ik heb meegekregen zag ik mooie b�thandelingen,
snelle stellers en honden die goed in de hand van de geleider waren. Later hoorde ik
dat een paar flink wat pech hadden, maar helaas hoort dat ook b� een wedstr�d.

En toen moesten we zelf. Ik weet dat Rasco heel veel talent bezit en ik weet dat h�
m� nooit laat vallen als ik hem nodig heb. Maar…net als b� z�n vader Jango, hadden
we kort voor de wedstr�d een communicatieprobleem met het commando ‘los’. En
dat z�n dure punten!! Waar ik vooral heel zenuwachtig voor was, was het uitbreken
t�dens rugtransport. Ook iets wat h� in de laatste 3 weken voor de wedstr�d
ontwikkelde. (Heus, we gaan hier geen discussie voeren of het misschien met m�n
zenuwen te maken zou kunnen hebben, want dat antwoord staat vast.)

Maar goed, het was erop of eronder. Slagen of zakken, IGPIII kon ik b�na voelen…
maar we moesten nog even dat éne onderdeel. De muziek klonk, we konden van
start. Rasco was goed in de hand, het revieren ging zeer goed, aanblaffen in de
juiste cadans… Zou h� helder genoeg tussen de oren zitten? En ja, dat was h�,
ondanks dat ik nog wel 2x een extra commando moest b�zetten. Volgens de
keurmeester had één daarvan niet gehoeven. Dat zou kunnen, maar het risico wilde
ik niet nemen en je hebt ongeveer 0,001 seconden de t�d om na te denken.
Rasco loste goed, brak niet uit t�dens rugtransport en was goed in de hand. Een
paar slordigheidjes, maar we waren rond. En met 88-84-88 hadden we IGPIII in de
pocket!! Misschien geen score van wereldformaat, maar ach, zoals de keurmeester
ook zei ‘het is tenslotte wel een NK’, dus ben ik trots op onze 260 punten.
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De str�d was nog niet gestreden…bleven we nog op
het podium? Een paar mensen kwamen al naar me toe
om me te feliciteren met onze 3e plaats, maar de
laatste deelnemer had haar punten nog niet. En z�
was ook goed voor een podiumplek. Toen hun punten
binnenkwamen, gaf dat een dubbel gevoel. Super bl�
z�n om je eigen 3e plek, betekent dat je bl� bent dat
een ander slechter gepresteerd heeft dan dat h�/z�
kan. Maar dat is sport. We hadden er hard voor
getraind en deze 3e plaats was een complete
ontlading van een t�d waarin we werkten voor ons
IGPIII, de organisatie van het NK veel t�d kostte en ik
ook door andere omstandigheden erg druk was. Het
voelde als een enorme beloning.

En wat waren we in geweldig gezelschap!! Jack
Stienstra werd met z�n Vato Nederlands Kampioen!
Enorm terecht en zeker welverdiend. Theo Vliegenberg
met z�n Xalto, die naast Jack ook absoluut de ‘beste
papieren’ had voor deze wedstr�d, werd beloond met
de 2e plaats en daar mocht ik b� aansluiten. Wat was
ik trots op m�n Rasco!

Niet te lang treuzelen, hup aan het werk. Podium
opbouwen, secretariaat helpen, afsluitende BBQ
klaarzetten en eh…shit, wat z�n de corona-regels voor
het podium? Afstand geleider of afstand combinatie?
‘Melinda, weet j� dat?’ We hebben het zekere voor het
onzekere genomen met het gevolg dat de podiumfoto
wat bizar is met veel te grote afstand tussen de
nummer 1-2-3. Ach, leerpuntje voor de volgende keer.
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Na de sluitingsceremonie was er een BBQ waar nog lang gezellig werd nagepraat,
waar alle zenuwen weg konden vloeien, iedereen z�n/haar herinneringen
ophaalde en we tips kregen wat de volgende keer anders moet of juist zo moet
bl�ven. Het was de eerste keer dat we met deze werkgroep (Regina Zainal,
Marjolein Roelofs en ikzelf) het NK HH IGP organiseerden en ondanks dat er vast
wel wat opstartfoutjes inzitten, denk ik dat we hier wel een basis hebben gelegd
voor een fundering voor de toekomst. Op naar 2022, waar ik hoop dat Jack z�n
titel als Nederlands Kampioen gaat verdedigen.

Jack Stienstra en Vato Loco (Croco), nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie
mooie prestatie!

Uitslag NK HH IGP 2021

IGP I
1e plaats Jeanine Erkelens met Linck van Valesca’s Home

IGP III
1e plaats Jack Stienstra met Holland Vato Loco v. Le Dobry
2e plaats Theo Vliegenberg met Xalto van Valesca’s Home
3e plaats Melinda Fekken-de Kle�n met Holland Rasco v. Le Dobry

Sportieve groeten, Melinda Fekken- de Kle�n
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Beste allen,
 
Zoals w� u al in de zomer in de Raadar mededeelden is het vanaf 1 januari 2022
verboden om stroomstootapparatuur b� honden te gebruiken.

Het verbod is opgenomen in artikel 1.3 Besluit houders van dieren.
Op 16 juli is dit besluit in het Staatsblad gepubliceerd inclusief toelichting. Zie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-361.html
 
Het verkeerd gebruik/toepassen van de stroomband was al verboden, nu is het
gebruik van de stroomband per 1 januari 2022 helemaal verboden.
De verkoop van stroomhalsbanden wordt echter niet verboden. Wellicht is het
toch verstandig het verbod aan uw leden kenbaar te maken.
 
In bovengenoemd artikel z�n weliswaar drie uitzonderingen opgenomen, maar
die z�n niet van toepassing op kynologische activiteiten.
 
W� vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendel�ke groet, 
Rony Doed�ns | Directeur

Bericht aan alle verenigingen

Onderwerp: verbod stroomstootapparatuur b� honden per 1 januari 2022

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-361.html




"Wat een hondenleven!” zei men vroeger vaak. En als je
een honden-leven had in de t�d dat het ook écht een
hondenleven was, dan was dat niet wat je graag zou
willen. Een hondenleven in de huidige t�d is best te
doen, want je zou haast kunnen zeggen ‘geen beter
leven dan een hondenleven'. Als je weet wat de mensen
tegenwoordig over de gehele linie wel niet over hebben
voor hun trouwe viervoeter. Het maakt niet uit of het nu
een gezelschapshond of een sporthond is, ze kunnen
van alle kanten in de watten gelegd worden. 

Hondenleven versus hondenleven
Klaas Stienstra

M�n oom Cees Stienstra vertelde me dat
h� diverse honden voor de melkkar had,
zelfs Dobermanns. H� had, zo vertelde h�,
twee sterke honden om de melkkar te
trekken. H� had een hond voor de
heenreis en een hond voor de terugreis.
H� stalde/ parkeerde dan één hond b�
een bevriende boer, zodat h� met een
frisse hond terug ging. Zo ging dat
bl�kbaar in die t�d. 
 
Daarom heb ik wat foto's toegevoegd ter
illustratie van hoe het er in die t�d aan toe
ging. Een wereld van verschil vergeleken
met nu! 

Je kan nu niet opnoemen wat er niet is
voor onze trouwe viervoeters: een prima
onderkomen, zwembaden, massage,
sport, spel, prima voer, extra
supplementenen wat al niet meer. Het is
zeker mooi dat zo kan. Gelukkig ligt de
t�d van kettinghonden ver achter ons.
Hoewel ik soms weleens m�n gedachten
erover laat gaan, want onze viervoeter is
een roedeldier en heeft een leider nodig.
Een packleader, daar kicken ze op. En
geloof me, onze trouwe viervoeters weten
en voelen als geen ander of je hart op de
juiste plaats zit. 

En we hebben nu natuurl�k heel veel hondenrassen. Opgedeeld in passende groepen,
waaronder Herdershonden en Veedr�vers, Pinchers en Schnauzers, Terriërs, Dashonden,
Jachthonden, Waak- en verdedigingshonden, Windhonden, Retrievers en Spaniëls en
Gezelschapshonden. 

Lang geleden waren er geen groepen, stambomen c.q. afstammelingen. De meest
voorkomende honden waren heemhonden,waakhonden en honden om vee te dr�ven en
om de kar te trekken. Deze honden moesten zich nuttig maken om aan hun welverdiende
kost en onderdak te komen. Geloof me, dat waren andere t�den en dat was een heel
ander hondenleven. 





Zomaar een zaterdagavond. Ik zit na te m�meren over de dag. De training van m�n
honden, de wandeling met m�n honden en de begrippen correctie, corrigeren en
correctieloos. Ik tuur over m�n bril naar m�n man. Ook een hondenman maar dan
anders, meer praktisch ingesteld met een eigen k�k op de (honden)wereld. Nee,
geen rassenman, h� traint met Tervuerense herders omdat ik ze fok, een
Hollandsche herder, een Mechelsche herder, stamboom of geen stamboom het
zegt hem niets. Geef hem een hond en h� is er gelukkig mee. B�na 64 en nog
steeds het b�tpak aan, niet alleen het lichte werk maar ook nog stok, werp, fiets
sch�n en de terug, beetje minder snel dan vroeger maar nog even enthousiast.
Zw�gzaam als het gaat over de discussies binnen de hondensport, ieder heeft z�n
eigen gel�k zegt de filosoof in hem. Zo nu en dan weet ik hem te verleiden tot een
wat diepgaander gesprek over honden en de hondensport in het algemeen. Met
het risico dat h� zegt ”Jeannette, ik heb om half v�f vanochtend ruim een uur met
de honden gewandeld, daarna heb ik ruim v�f uren op het trainingsveld gestaan
en vanmiddag nog een uur gewandeld nu even geen honden meer”, vraag ik hem
wat h� vindt van correctieloos trainen. Z�n reactie is veel zeggend, z�n eerste
tegenvraag ook: wat versta je onder correctie? Ik k�k hem even aan, typisch een
vraag van hem. Woorden die we dagel�ks gebruiken en waarvan we denken dat
we weten wat ze betekenen en wat we er mee bedoelen l�ken ineens heel
b�zonder als iemand je daarop w�st. Hieronder een vertaling in columnistische
vorm van z�n relaas over correctie en corrigeren en nog meer mensel�ke
dwangmatigheden.

Al geruime t�d hoort men binnen de hondensport en wellicht ook b� de opvoeding
van de hond het begrip ‘correctieloos’ of ik train zonder correcties toe te passen.
Het begrip correctieloos te gebruiken staat een ieder natuurl�k vr�, want in ons
land mag je denken en ook gewoon zeggen wat je wilt, maar gelukkig hebben we
niet alles over het daaruit voortkomende handelen te zeggen. Daar kunnen en
mogen we zelfs op gecorrigeerd worden (wetgeving). Echter als we de begrippen
correctie of corrigeren nader bek�ken wat betekent het dan eigenl�k? Correctie
komt van het Lat�nse woord correctio hetgeen niet meer of minder betekent dan:
verbeteren.

Corrigeren is leuker als je (na)denkt
Oorspronkel�ke artikel: Hondenspott & Sporthonden
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Uitgaande van deze betekenis kan aan een
hond, eigenl�k geen enkel dier, iets zonder
correctie worden aangeleerd. Tevens is het zo
dat als een mens een hond, laat ik het  b�
honden houden, iets wil laten doen, h� dit alt�d
doet vanuit mensel�k oogpunt en daarb� de
hond dus z�n wil op legt. De mens, dus u beste
hondensporter, bepaalt voor de hond wat h�
moet doen. De handeling, het moment, de actie,
u bepaalt het voor de hond. En hoe heeft u de
hond dat aangeleerd? Juist ja middels
aanpassing/verbetering in het gedrag van de
hond. Dus middels een correctie. Let wel, ik zeg
hier niets over de w�ze van de correctie, ik praat
hier vanuit het begrip correctie. Die correctie
heeft u nodig, u doet aan hondensport, sport is
gekoppeld aan regelgeving en daar moeten u en
uw hond aan voldoen. Uw hond zal dat uit
zichzelf, of uit z�n natuurl�ke aard niet doen.
Althans niet zoals w� dat willen.



Wat wil ik hier eigenl�k mee zeggen? Dat de begrippen in het voorgaande benoemd
veelal op verschillende w�ze worden ingevuld. Corrigeren of correctie wordt al snel in
verband gebracht met straffen, negatieve handelingen om een hond iets aan te leren.
Uw wil opleggen aan de hond, het begrip dwang. Beide z�n een negatief begrip
geworden binnen de hondensport. Het z�n woorden waar w� als mens een waarde aan
verbinden. Zowel in de omgang met mensen als in de omgang met dieren kan niet
geleefd worden zonder corrigeren, kan niet geleefd worden zonder wil opleggen en kan
niet geleefd worden zonder dwang, kan niet geleefd worden zonder regelgeving. Haal
de waarde en de algemene betekenis van de woorden af en benader ze eens anders.
Uw eigen handelen is bepalend voor hoe u de hond uw wil oplegt, hoe u uw hond
corrigeert en wat de hond van en voor u moet doen. Mogel�k dat u uw handelen moet
veranderen in het corrigeren van de hond, dat u moet veranderen in uw wil opleggen
aan de hond, dat u moet veranderen in dwang opleggen aan de hond. Dat u uzelf moet
corrigeren. Ik wens u, als u het nodig vindt uzelf te corrigeren, veel succes wellicht kunt u
het doen zoals u het met uw hond doet.

Bl�ft u zich dus realiseren dat werken of sporten met de hond niet kan zonder ons
mensel�k handelen en dat dit handelen voortkomt uit wat w� willen, wat w� vinden wat
de hond moet doen en dat w� bepalen hoe dat moet en gaat gebeuren. In de klassieke
filosofie sprak men vaak over de ethiek van het leven, hoe moet je leven als een goed
mens. Het hanteren van de juiste normen en waarden. En “juist” is het goede doen op
het goede moment en “goed” is het juiste doen op het juiste moment. Wellicht is
hondenethiek een optie waarb� de begrippen corrigeren, wil opleggen en dwang in de
hondensport in de juiste context worden uitgelegd. 

J.W Bout, In gesprek met haar filosoof
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We zullen dus inbreuk moeten plegen op z�n
natuurl�ke gedrag. U hebt gekozen voor een
bepaalde vorm van hondensport en u conformeert
u daarb� aan de spelregels van die sport. Uw
hond heeft geen keuze, u wilt en de hond moet.
Dus gaan we de hond leren om binnen die
spelregels te gaan functioneren. Z�n natuurl�ke
gedrag gaan we aanpassen (dus corrigeren) naar
hetgeen de sport vraagt. Schrik nu niet van uzelf
maar dat is dwang of iets vriendel�ker gezegd
‘uw wil opleggen’ aan iets wat de hond veelal in
eerste, maar ook vaak in tweede, derde of vierde
instantie niet wil. Laat ik als voorbeeld het
‘starten’ nemen, een element wat in vele
hondensporten voorkomt. Van nature wil de hond
achter z�n prooi aan, een bal, een pakwerker, een
jachtprooi, etc. W� willen dat h� daarmee wacht
omdat de spelregels dit vragen. Eerder weggaan
is ongewenst gedrag, dat gaan we aanpassen,
dus corrigeren en vanuit die correctie leggen w�
onze hond onze wil op. Waarom? Simpelweg
omdat het volgens de spelregels moet. Gooi eens
een bal weg voor een ongetrainde hond met een
natuurl�ke apporteerdrift, zou h� van nature
wachten om achter die bal aan te gaan?



 



Vanmorgen heb ik nog een kleine traan gelaten t�dens een begrafenis, vanmiddag
kreeg ik een grote smile van m�n honden. 
 
Vanmiddag heb ik m�n training in stukken gemaakt. Eerst heb ik Tygo in drive
gebracht en stukje appèl gedaan. Dit ging erg goed. Na een kleine 10 minuten z�n
we weer van het veld gegaan, ook nog steeds goed in drive. 

Daarna was Kela aan de beurt. Ook met haar heb ik appèl gelopen en ook z� had
er zin in. We beginnen elkaar te snappen l�kt het soms. Even 2 frikandellen eten en
door: Tygo uit de auto gehaald, in drive gebracht en we z�n gaan apporteren en
springen. Ook hier weer erg bl� mee, Tygo sprong 105 cm volledig vr�  

Toen Kela uit de auto gehaald (z� is zo in drive 😆) en we z�n bezig geweest met
apporteren: het rustig in de bek houden van het apporteerblok en het mooi zitten.
Oefening baart kunst! Het springen was een dingetje, maar meester Klaas zei:
“doorgaan met de oefening!” En ja hoor, we hebben de oefening goed afgesloten. 
Kela in de auto, Tygo weer mee en door 😰😰😰 Voor het manwerk heeft Tygo 6
verstekken perfect genomen. Vervolgens hebben we geoefend met het appèl in het
manwerk (lastig onderdeel voor ons beiden🙃) Ook dit ging goed: onze pakwerker
Klaas had er ook zin in 😉 en deed de passieve vlucht  We gingen weer tevreden
het veld af. 
Vervolgens is Kela nog even het veld op geweest voor wat oefeningen en revieren,
dat ging ook goed. Het baasje wou ook graag een nieuwe oefening doen, hond uit
het verstek roepen 😱 Kela deed dit wonderl�k goed, ze had het spelletje snel door

 Daarna dezelfde oefening met pakwerker Klaas in het verstek en ook hier ging
ze vlot aan de voet. 
Tis een lang verhaal geworden, maar al met al heeeeerl�k getraind. 
 
O ja, als beloning heb ik nog 2 frikandellen gegeten en een paar  gehad met
m�n club genoten.  

Zaterdagmiddag trainen
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Martin Jongsma





Dat aan het einde van de regenboog de pot met goud staat is een fabeltje.
Dat ieder wezen op aarde kwaliteiten, b�zonderheden en beperkingen heeft
is een feit. We hebben allemaal gehoord van horen, zien en zw�gen en als je
een beetje een goede leerling bent, dan weet je ook dat luisteren, k�ken en
begr�pen b� vele sporten en spelen hoort. 

KiK
Kennis is Kracht, Kracht is Kunde en Kunde is Kwaliteit. Soms deel je
gegevens met iemand, je kan het soms ook kennis noemen. Vanmorgen
hoorde ik dat paardenmensen hun veulen met 3 dagen, 3 weken, 3
maanden en 3 jaar bek�ken. Dit is wel heel interessant om te horen, daar
voor m� in de hondensport en met pups 6 weken, 9 weken, 6 maanden en 9
maanden cruciaal z�n. Een oud gegeven die ik nog alt�d toepas en uiteraard
deze kennis vergaard heb en niet zelf bedacht, maar er wel veel lering uit
getrokken. Diegene waarvan ik deze kennis gedeeld heb komt volgens m�
uit de Dobermann wereld en h� is er niet meer. Omdat ik dat niet 100%
zeker meer weet zal ik geen namen noemen, maar goed: 6 week is vaak
cruciaal betreft het uiterl�k en innerl�k van de pup, vandaar dat de pups
vaak met 6 weken getest worden. 

Uiteraard z�n dit meetpunten waarvan de eerste van 6 weken wel heel
belangr�k is. Natuurl�k valt en staat alles met de opvoeding, de verzorging,
het welz�n, de opleiding en uiteraard wat voor kennis er in huis is. En heb je
deze kennis niet, waar haal je het dan weg? Want geloof m�, er z�n
praatjesmakers genoeg in deze wereld. Natuurl�k is een beetje geluk op z�n
t�d mooi meegenomen. Al is m�n credo vaak: ben geen geluk nodig, als ik
maar geen pech heb! Uiteraard is een beetje geluk mooi en het geeft een
goed gevoel, want je hebt meer aan een onsje geluk dan aan een kilo
verstand. M�n Keuze uit het Z nest is ook zo ontstaan en ik heb daarom twee
veelbelovende pups aangehouden, waarvan er één straks in de verkoop
gaat voor een echte serieuze liefhebber die dan misschien de pot met goud
heeft gevonden 😂 
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De pot met goud
Klaas Stienstra



En als toevoeging: de training met Speedy Winnie verliep niet geheel
vlekkeloos, maar dat moet ook niet, want we zitten tenslotte nog steeds in
de aanleerfase. Haar snelheid en haar eigen denkvermogen werkt haarzelf
tegen, maar komt op langere termijn vast goed. Vandaag prima volgwerk
en voetpositie gezien en van genoten. Ze begint mij steeds beter te
begrijpen, weet steeds meer wat gewenst en ongewenst is en wat de
consequenties daarvan zijn. Zo pakt ze de draad steeds beter op en zeker
met het vasthouden van een bal, de 
‘one-snapper’ en het apporteerblok gaat het steeds beter. Ze snapt wat de
bedoeling is. Vandaag 6 verstekken gerevierd, apporteer oefeningen
gedaan, springen, zit af en hier geoefend. Voldoende progressie dus! Het
mooiste in mijn beleving is dat ze het druk zetten en plezier houden
steeds meer in het snotje krijgt doordat ze het begrijpt en ik hoop dat
onze groepsgenoten dit ook begrijpen en weten waarom. Verbeterpunten
is het schakelen, concentratie en het zelf invullen. 
 
En na 21 jaar fokken met Hollandse Herders, ja de tijd vliegt, zijn we aan
het eind van het alfabet gekomen: het Z nest. Nog even over de twee
veelbelovende pups Zardo en Zizou: ze pakken de speelse oefeningen
prima op. En dan bedoel ik het volg werk c.q. gangwerk, de zit af en sta
oefening. Het bij je roepen door het roepen van hun naam gaat ook
aardig, net als het luidje geven in combinatie van de duim. Wat dat
betreft, het contact en plezier is volop aanwezig ❤ De 6 en 9 weken
hebben voor mij wel de doorslag gegeven. Een moeilijke keuze, want ook
al doen ze het beiden prima, beiden hebben toch ook min- en pluspunten
en zo hoort het ook: ***Nix ***is perfect. 

Op het moment van publicatie is de kogel door de kerk: Zizou heeft een
baasje gevonden en Zardo blijft.
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De razende reporter
Chase chasing stories

door Marieke Vaandrager
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Ja ja, ook deze editie ben ik als razende reporter weer van de
part�. En we hebben we van alles beleefd in de afgelopen 3
maanden. 
 
Normaal train ik met vrouwtje op dinsdagavond en op zaterdag.
Maar we mochten ineens niet meer trainen in de avond, had weer
iets met die pandemie te maken. Na 17.00 uur mogen we niet
meer op de club trainen, sowieso tot 14 januari 2022. Gelukkig
werkt m�n vrouwtje niet van 9.00 tot 17.00 uur, dus we konden
overdag lekker trainen. We hebben veel gevolgd, gesprongen en
geoefend met revieren. Vrouwtje stuurt m� dan naar een verstek,
zo'n hokje waar een pakwerker in kan staan, en ik ren daar dan
om heen en weer terug naar haar. Er z�n in totaal 6 van die
verstekken. Ik kon heen en weer revieren tussen 2 verstekken,
maar ik keek vaak om naar m�n vrouwtje en ging er op m�n
dooie gemakje naar toe. 

Vrouwtje en Klaas hebben overlegd hoe ze ervoor konden zorgen dat ik sneller ga.
Vrouwtje heeft nu het zweepje b� zich waar ze mee in de lucht zweept en ik vind
het elke keer weer heel spannend of ik de zweep kr�g of niet, dus ik doe enorm m�n
best. Inmiddels kan ik alle 6 verstekken revieren en ga ik steeds sneller. Volgens
Klaas komt dat omdat ik de hoop heb dat ik die leuke beloning kr�g, daardoor ga ik
nog harder werken en heb ik er steeds meer plezier in. 
 
We hebben de afgelopen maanden ook heel veel gespeurd. Ziva moest trainen
voor een wedstr�d, dus die moest hele grote sporen uitwerken. Ik mocht ook weer
gezellig mee en mocht ook lekker speuren. Vrouwtje zei dat het ook goed voor m�
was dat ik zo vaak ging speuren, want ik word steeds beter zegt ze. Tja, ik k�k het
stiekem gewoon af b� Ziva 😉  

We z�n de afgelopen maanden ook weer op stap geweest. Eerst z�n we helemaal
naar Brabant gereden, daar was het NK Hollandse Herders. Melinda en Rasco en
Jack en Croco deden mee en vrouwtje wou hen graag aanmoedigen. Ziva en ik
waren ook mee en we hebben daar ook lekker gewandeld in het bos. Melinda en
Rasco z�n derde geworden en Jack en Croco z�n Nederlands Kampioen geworden,
superknap toch? Vrouwtje was er in ieder geval heel bl� mee 😊 



Op 28 november gingen we weer op pad en dit keer was baasje ook mee.
Vrouwtje was een beetje druk, ze leek wel zenuwachtig. We z�n naar Emmen
gereden en daar mocht Ziva weer speuren. Ik heb lekker met baasje gewandeld
en gespeeld, ik hoefde deze keer niet te speuren. Het was het Nederlands
Kampioenschap Speuren voor rottweilers, alle hondjes die daar rond liepen
leken inderdaad wel op m�.  
Ziva heeft het heel goed gedaan, want ze heeft een beker gekregen, een mooie
nieuwe speurpaal en een hele grote zak hondenbrokken. Ze is Nederlands
Kampioen speurhond 1 geworden, knap hè? Ik hoorde vrouwtje ook nog zeggen
dat we in 2022 naar Frankr�k gaan, want Ziva is ook nog geselecteerd om naar
het WK Speuren voor rottweilers te gaan. Vet cool toch?! 
 
Een t�dje terug was er toch iets raars joh! Vrouwtje had ineens een boom
meegenomen en die zette ze in huis neer. Vervolgens hingen er ook nog eens
allemaal ballen in. Vrouwtje was bang dat ik die ballen eruit zou pikken of dat ik
tegen de boom aan zou plassen, maar ik heb m� keurig gedragen zei ze. Ook
kwam er nog visite langs, met m�n twee mensenvriendjes van 7 en 11 jaar oud.
Ik vind hun heel leuk en wil steeds gek doen en met ze spelen, maar dat mag
niet in huis. Ik ben een beetje lomp weet je 😉 
Ook hoorden we steeds harde knallen en zagen we allemaal vuurwerk in de
lucht. Er waren heel veel dieren b� ons in de straat die bang z�n voor vuurwerk,
die kwamen niet eens meer naar buiten. Vrouwtje is heel bl� dat die knallers m�
en Ziva niet boeien. W� hebben samen met baasje en vrouwtje achter het raam
naar al het mooie vuurwerk gekeken dat afgeschoten werd, maar na een paar
minuten ben ik lekker verdergegaan met kauwen op m�n lekkere bot. 
 
Ik wens iedereen een heel gelukkig, gezond en sportief 2022 toe. Op naar
nieuwe avonturen! 
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Piet Hein Bokaal CACIT  RWF in Almere
Regiokampioenschap Regio 1, HSV de Ommelanden, Groningen
WDSF World Championship & World Cup 2022 in Zweden
ABC, IGP wedstr�d, De Coenstadt in Zwaag
Nederlands Kampioenschap Werkhonden, VDH Kpg Sch�ndel
Abrahambokaal in Oosterhout
Oldebroeker Bokaal, 't Loo in Oldebroek
NBG Individueel & Verenigingskampioenschap DHV Herderewich in Harderw�k
IFR WK FH & IGP 2022 in Aniche (Frankr�k)
NK Speurhonden

AGENDA HONDENSPORT

16-17 april
16 april
5-8 mei
14-15 mei
2 juli
30 juli
1 oktober
15-16 oktober
17-22 oktober
3-4 december



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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