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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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Het eerste half jaar is alweer voorb�. De warme dagen breken aan, iedereen is vrol�k en
we z�n weer back to normal. Een uitzonderl�k gevoel. Soms is het net of Corona nooit
heeft bestaan. We vieren feest, gaan naar festivals, parcoursen, wedstr�den en iedereen
is weer vol goede moed.

De examens worden weer afgenomen en het Wereld Kampioenschap Africhting IGP voor
Hollandse Herders in Zweden ging door. Iedereen was zo bl� elkaar weer te zien en wat
voelde het ontzettend goed. Wat z�n we trots dat er drie mensen van Hondensport
Hoogkerk hebben deelgenomen én z�n geslaagd. Proficiat. Én dat we een nieuwe Vice
Wereld Kampioen in ons midden hebben. Jack Stienstra met z�n Holland Vato Loco v. Le
Dobry behaalde de tweede plaats in Zweden. Ze waren de beste in afdeling C en werden
uitgeroepen tot Helpers Choice. Een topprestatie waarover u verderop in dit blad meer
kunt lezen.

Ook is het weer mogel�k om workshops b� te wonen. Mia Skogster uit Finland kwam
naar HSV de Monden om ons van haar kennis en kunde te voorzien. Haar presentatie
was fenomenaal en haar informatie vernieuwend en inspirerend. Helaas waren er maar
zo'n 20 mensen aanwezig. Echt een gemiste kans voor wie er niet was. In Hoogkerk was
een driedaagse workshop over speuren. Ook hier kwamen veel nieuwe inzichten en
feiten op tafel. Over beide workshops kunt u meer lezen.

Op het moment dat ik dit schr�f bereiden twee combinaties zich voor op het NK
Werkhonden op 2 en 3 juli. Jack Stienstra met Holland Vato heeft zich hiervoor
gekwalificeerd en Melinda Fekken met Holland Rasco mag via een wildcard van de NHC
deelnemen. Als fokker ben ik erg trots dat twee Le Dobry's mee str�den om de zeer
begeerde titel op het hoogste niveau in Nederland. Maarliefst 38 deelnemers komen met
hetzelfde doel, dus mogen deelnemen is op zich al een prestatie. De eerste 5 geplaatsten
kwalificeren zich voor het WK FCI Werkhonden in Tsjechië in september. Het hoogste
podium binnen onze sport. Jack en Melinda, we wensen jullie heel veel succes met jullie
honden. Wees trots op jezelf!

Vanaf deze z�de wens ik iedereen een hele f�ne vakantie! Geniet van elkaar en de
mogel�kheid om weer te mogen reizen. Bl�f gezond en veel leesplezier.

Met vriendel�ke groet,
José Stienstra 
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Een week voorafgaand aan het seminar kregen we nog een mail ter herinnering wat
we vooral niet mochten vergeten. Zoals speurpaaltje, speurvoorwerpen, …..

W� kozen ervoor om met ons motorhome te vertrekken richting Hoogkerk. Onder w�
vallen ikzelf Bernadette, m�n partner Sandra en onze twee Hollandse Herders. Vanuit
het uiterste hoekje in België (grens met Frankr�k en de Noordzee), waren we uren
onderweg, mede dankz� 3 uren stilstand in een file. Maar geen nood, ons gezin was
onderweg en we hadden het mooie weer met ons.

Ondanks een aantal jaren ervaring in de IGP, waren we toch benieuwd hoe zo een
seminar van meer dagen in elkaar steekt. Wat stond ons te wachten? We zouden het
gaan ervaren.

De docenten stelden zich eerst voor, namel�k Jack Stienstra en Eric-Jan Stoffels. W�
vinden het beide ‘toppers’ in hun vak. Echt vaten vol kennis die weten waarover ze
spreken. Maar bovenal waren ze bereid om hun kennis te delen. We begonnen met de
theorie.

Hoe begint men nu met speuren? Zo werd eerst uitgelegd waar de positie van het
speurpaaltje moet staan ten opzichte van de hond. Dat er b� het paaltje voeding ligt.
De ene deelne(e)m(st)er had meer kennis dan de andere en sommigen hadden geen
ervaring. W� vonden het prima dat er gedacht werd aan een ieder die iets wil b�leren. 
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De verschillen tussen de rassen kwamen eveneens aan bod wat betreft ‘het speuren’.
Zo zullen bloedhonden anders gaan ruiken dan b�voorbeeld herders. Heel interessant
vonden w� het stuk over ‘intensiteit van de geur’ op verschillende ondergronden. Zoals
gras, akker en klei. Waarb� gras verder werd onderverdeeld. Is het schraal, heeft het
geregend? Wat is de structuur van het gras? Is het bemest? Allemaal zaken die het
afgeven van geur kunnen beïnvloeden. Daarnaast moet er rekening gehouden worden
met de wind. Er is een groot verschil als er met de wind mee, tegen de wind in of met
z�wind wordt gespeurd. 

Wist je dat een hond z�n reukorgaan om ‘het spoor’ te volgen, meer achteraan in de
neus ligt? Of dat de hond pas beseft dat h� moet speuren na ongeveer een 300 à 350
passen? Het was een leerzame ochtend en het was al snel middag. T�d om de innerl�ke
mens te versterken en daarna om de beginselen in de prakt�k uit te voeren.

Aangezien w� met onze camper naar Hoogkerk waren gekomen, was het lastig om de
r� voertuigen te volgen tot aan de speurvelden. Maar geen nood. Iedereen stond klaar
om ons te helpen. Het nodige werd gedaan zodat onze jongste HH Yarko veilig in een
bench mee kon r�den richting de speurvelden. Sandra was passagier van telkens een
andere chauffeur. Gastvr�heid ten top, dank daarvoor!

Öxi onze HH van 3 jaar bleef in haar bench in de motorhome met de nodige verluchting
en voorzien van vers water. Het was niet onze bedoeling om met haar deel te nemen
aan het speuren, omdat z� gekwetst was geraakt aan haar linker achterpoot. 

Nu het echte werk. Ikzelf met Yarko en Sandra als helpende hand maar vooral als
toeschouwer van het ganse gebeuren. Genietend in het zonnetje, wat wil een mens nog
meer. Al snel was duidel�k dat ‘aanleren’ van toepassing was op de hond maar
evenzeer op de geleider. Yarko is een puppy mind in een een groot lichaam. Baasje
diende consequenter op te treden. H� is zo lief waardoor baasje soms te toegeefl�k is.
Maar Jack en Eric-Jan hebben gel�k.

Voor iedere hond werd de nodige t�d uitgetrokken. Ook voor de honden zonder enige
voorgeschiedenis in de sport. De ene hond snapte het iets vlugger dan de andere. Maar
dat is hetzelfde als b� de mens. De benodigdheden waren hetzelfde : speurpaaltje –
voeding – halsband of harnas – speurvoorwerpen – terrein – hond en een gemotiveerde
begeleider.

B� diegene die geen ervaring hadden in het ‘speuren’ was het super om te zien hoe deze
hondjes zich kostel�k amuseerden. Een mens wordt daar gewoon bl� van. Met deze
insteek kan het baasje verder en zullen zowel de hond als z’n geleider zich nog vele
uren, dagen, jaren amuseren. Het was een intense namiddag. De hondjes gingen met
hun geleiders richting kantine voor débriefing.



Tot 3 oktober 2022 kr�gt u 20% korting op de huurpr�s



Eerst verzamelde iedereen in de kantine vooraleer we een dag vol prakt�k mochten
uitwerken. Er waren nieuwe gezichten aanwezig waaronder 2 zussen. Ikzelf was net richting
camper om alles in gereedheid te brengen om straks te vertrekken richting speurterrein. Een
dame sprak me wat verwonderd aan. Z� was gekomen met hun hond, want de dochters
zouden een ‘speurseminar’ volgen met hun bruine Labrador. “Ik denk dat ik hier verkeerd
ben, want het z�n hier b�na allemaal b�thonden”. Heb mevrouw gerustgesteld dat ze geen
schrik moest hebben en dat haar dochters wel degel�k op het juiste adres waren. 

Terug naar m�n beleving. Voor mezelf moest ik beter de coördinatie aanvoelen wanneer de
l�n op spanning mag en wanneer niet. Er waren stabiele honden en baasjes met veel
ervaring. Maar er waren ook honden ‘met een rugzakje’. Door goed te observeren b� de
andere honden en hun geleiders kon men veel b�leren. Al is dat allemaal gemakkel�ker
gezegd dan gedaan. De ene hond is verder dan de andere. Voor de jonge hondjes was het
spoor nog rechtdoor en werd dit iets langer dan de dag ervoor. Voor de andere was het al
iets moeil�ker en mocht het spoor worden gelegd in een slingermotief. Andere honden
kregen een nog iets moeil�ker spoor uit te werken. Voor elke hond was een spoor gelegd
naar z�n/haar niveau.

Tussen de middag mochten de geleiders op kracht komen in de kantine van HSV Hoogkerk.
Yarko is dan wel groot, maar h� was moe. Yarko is in de motorhome gebleven om te rusten.
Hierdoor werd Öxi toch ingeschakeld om deel te nemen aan het speuren. Dat mag z� wel,
enkel springen is voor haar verboden terrein momenteel. Op dit moment van neerschr�ven  –
is Öxi nog steeds in behandeling b� dierenarts – fysiotherapeute. Sowieso doet ze nu meer
speurwerk. Ze doet dit graag en w� vinden het fantastisch om te zien hoe de hond haar
eigen ding mag doen. W� kunnen het niet ruiken in hun plaats.

De moeil�kheidsgraad was ietsje anders voor Öxi ten opzichte van Yarko. Al gauw
verscheen er opnieuw ‘een wolkje aan de lucht’. Namel�k ‘het voorwerp’. Dit is anders
aangeleerd op de hondenschool waar Öxi haar IGP opleiding volgt. 
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Jack en Eric-Jan legden uit waarom z� een andere
methode handhaven. Het komt erop neer dat de
oefening ‘voorwerp’ in stukjes wordt gedeeld. Om het
pas daarna in z�n geheel in te brengen in het
speuronderdeel. Op deze manier snapte Öxi het niet
helemaal waardoor ‘vals verw�zen’ boven kwam. Dit
gedrag heeft als gevolg puntenaftrek. Dit is natuurl�k
niet wat je als geleider wenst. Want daar zit de bron
NIET. Eventjes nadenken van hoe zal ik dit nu
aanpakken ? Maar geen nood. Bl� dat ik opnieuw iets
heb b�geleerd en het is nu terug aan mezelf om alles
verder uit te werken. 

Een andere hond mocht z�n spoor uitwerken op een
naastgelegen akker. Heel leuk om te vernemen van de
geleider hoe het was gegaan. Is toch geheel iets anders
qua moeil�kheidsgraad. De dag vloog opnieuw voorb�.
We kunnen enkel maar zeggen dat het voor ons als
geleider ook intens is geweest. En Öxi, we zagen aan
haar uitstraling dat z� er duidel�k van had genoten.

Van een toevallige passant kreeg Sandra de opmerking
dat haar mensen goed bezig waren op het veld. Om
terug te komen op de bruine Labrador. Ik had alleen
maar een ‘big smile’ als ik zag hoe de Labrador en de
twee baasjes genoten. Die hond had de dag van z’n
leven. Echt zalig.

Terug naar de kantine voor débriefing. Er werden
tekeningen gemaakt van hoe een spoor kan/mag
worden gelegd met een korte uitleg erb�. 



De ochtend bestond uit een prakt�kles: hoe breng je het voorwerp in?
Hiervoor werd een hond genomen die geen voorkennis heeft. Een blanco hond
zeg maar. Er werd ons getoond hoe een voorwerp in te brengen in het vierkant.
Dus eerst speuren en dan pas een voorwerp inbrengen. Dit is de oefening
waarover ik het eerder had; de oefening uiteen trekken om later in te brengen
zodat de hond gaat liggen b� het voorwerp.

Na het middageten kregen we nog een halve dag theorie. Deze was onder
andere gebaseerd op het ‘voorwerp inbrengen’. Leren speuren in een vierkant
b� een paaltje en zo verder de moeil�kheidsgraad opvoeren. Voor iedere hond is
einde oefening – spel, met andere woorden het speuren onderbreken. Verder
kregen we nog uitleg over het gebruiken van ‘herkenningspunten’ en het aantal
passen binnen IGP1.

Onze conclusie : Heel veel t�d in het aanleren van ….. dit mag ieder voor zichzelf
invullen. Maar wees eerl�k tegenover de hond. W� werken niet voor niets. Geef
ook uw hond het nodige budget dat h�/z� verdient.

Er werd ons gevraagd om een artikel te schr�ven voor dit magazine. Dit hebben
we met beide handen aangenomen. We kunnen alleen maar zeggen dat dit een
aanrader is voor mensen die actief bezig z�n met hun hond. En dat z�n de
meeste hondeneigenaren. In ieder geval is speuren een gezonde bezigheid voor
jullie trouwe viervoeter, dikke vriend, maatje. Dit zowel fysisch als psychisch.  

Dank aan Jack Stienstra en Eric-Jan Stoffels om dit mogel�k te maken!
W� zien uit naar een vervolg…..
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De organisatie was erg goed, alles liep als een geoliede machine. Zweden liet zich van haar
beste kant zien en de mensen waren gastvr� en behulpzaam. De ontlading onder de deelnemers
was groot b� het weerzien na 2 jaar. Saamhorigheid, vriendschap en de gezamenl�k passie is
erg kenmerkend voor dit internationale evenement. Natuurl�k waren we er ook om samen te
str�den om de felbegeerde titel en om de wildcard voor de Wereldkampioenschappen Alle
Rassen (de hoogste onderscheiding in de IGP-sport).

Zweden 2022
W C  W D S F  D U T C H  S H E P H E R D S

Begin mei is er hard gestreden om de titel Wereld Kampioen Hollandse Herders IGP in Västerås
Zweden. Na twee jaar mochten er eindel�k weer Wereld Kampioenschappen georganiseerd
worden. Het Nederlands team bestond uit 4 deelnemers, waarvan 3 combinaties trainen b�
Hondensport Hoogkerk.  In totaal streden 10 landen en 29 combinaties om de titel.

Vice Wereld Kampioen       
Jack Stienstra met zijn hond

Holland Vato Loco v. Le Dobry

Teamoverleg



De IGP bestaat uit drie onderdelen: speuren (zoekwerk), appel
(gehoorzaamheid) en b�twerk (verdediging van de eigenaar). De
weersomstandigheden spelen een rol. De sneeuw was nog
maar twee weken verdwenen en dit zorgde voor supermoeil�ke
speuromstandigheden. Veel gras was dood en de speurvelden
waren erg kaal. In Nederland hadden we getraind onder zeer
mooie speuromstandigheden, dus veel honden hadden een
harde dobber aan het speuronderdeel. 

B� Jack Stienstra speelde het weer nog een extra rol. Toen h� op
zaterdagochtend met z�n hond Vato Loco naar de speurvelden
ging pakten wolken zich samen en mocht h� speuren t�dens een
kort en hevig noodweer. Harde wind, slagregen, hagel, maar dat
is b� onze sport part of the game. Vato Loco werkte door met
veel power, inzet en doorzettingsvermogen. H� liet zien wat h�
kon en waarvoor h� is gefokt. Grandioos. Ze behaalden 89
punten op dit onderdeel onder onstuimige omstandigheden.

Het bleek een korte wolkbreuk. De overige deelnemers speurden
zonder regen, hagel of windstoten. Helaas kostte dit Jack en
Vato Loco kostbare punten en scoorden ze niet in de 90, zoals
ze gewend z�n. Op zondagochtend mochten ze appel en
manwerk doen. Ook hier lieten ze zich van hun beste kant zien.
B� het b�twerk behaalde deze combinatie de hoogste punten en
werd de hond door de helpers (pakwerkers) uitgeroepen tot best
b�tende hond van het evenement. Een prestigieuze titel waar
Jack Stienstra erg mee in z�n nopjes was. Helaas werden ze
geen Wereld Kampioen, maar behaalden ze een zeer verdiende
2e plaats. 



Melinda Fekken de Klein met Holland Rasco v.
Le Dobry (een hond uit dezelfde kennel als
Vato Loco) behaalde de 7e plaats. Samen met
Jack vormde z� team Nederland en werden z�
2e in het landenteamklassement.

Armand Luitwieler met Drak’era Dagg werd
9e en José Stienstra met haar Fire behaalde
een 12e plaats. Helaas zakten de overige
deelnemers op 1 of meer onderdelen,
waardoor ze niet werden geplaatst. Dit zegt
voldoende over de moeil�ke omstandigheden
en de impact van 2 jaar afzien door corona. 

De verslagen van onze leden Melinda Fekken de Klein en José
Stienstra z�n te lezen op bladz�de 19 en 21.

 



 



WDSF World Championship 2022, Zweden, Västerås - in één woord GEWELDIG!!!
7e plaats behaald met m�n maatje Holland Rasco v. Le Dobry!! Wat ben ik dankbaar
dat ik dit heb mogen meemaken en wat ben ik trots op m�n topper Rasco dat h� zo
hard gewerkt heeft.

Op dit WK werden geen cadeautjes gegeven, iedere verkeerde zucht werd keihard
afgestraft en de condities op de speurvelden waren op z�n zachts gezegd "uitdagend"
te noemen. We z�n alle drie de onderdelen goed rondgekomen en oké, ik maakte wat
foutjes en h� maakte wat foutjes, maar samen behaalden we wel de 7e plaats!! Wat
een topper is die hond! TeamNL is als 2e geëindigd in het landenklassement en Jack
heeft de podiumplaats op nr 2 veroverd. WAUW!

Wat ben ik trots op ons team en op Rasco, dankbaar voor alle steun en support die ik
van zo ontzettend veel mensen heb mogen ontvangen en wat was het gaaf om zoveel
hondensport vrienden weer te mogen ontmoeten, na deze Covid-t�d. 

Bedankt sponsoren Valesca's Home, De Borduurmeesters, Le Dobry Hollanders en
CMD Bedr�fskleding en My K9! TeamNL zag er weer profi uit!! Naast de vele andere
mensen die m� hebben gesteund, natuurl�k ook een speciale dank aan m�n club HSV
Batavia en gastclub HSV Hoogkerk voor alle trainingsonsersteuning. En natuurl�k m�n
grootste supporter Juroen die thuis met Jango en Yayca heeft gesupport.

Samen met Marieke heb ik 10 dagen genoten van ons
"Tiny House" en de geweldige omgeving waar we
verbleven. Bedankt voor je vrol�kheid en enthousiasme!
Inmiddels weer in NL, met mooie herinneringen en een
geweldige ervaring r�ker! BEDANKT ALLEMAAL!!

Melinda Fekken de Klein





Fire is geboren op 26 februari 2016 b� Les en Dara Flores  in de USA. In Tsjechië zag ik
haar voor het eerst in het echt. Haar fokkers hadden haar meegebracht naar het WK en
vanaf Tsjechië ging ze mee naar huis. Hoewel haar naam anders doet vermoeden is Fire
een 100% Le Dobry. Ze heeft alleen een andere achternaam.

Fire doet haar naam eer aan, want ze is van meet af aan een kleine vuurbal. Inmiddels is
ze uitgegroeid tot een grandioze dame en een super fokteef.

In 2018 behaalde Fire haar VZH en IGP/IPO 1. Daarna kreeg ze enkele nesten. Het werd
t�d om haar weer voor te brengen en te zien hoever we in de sport kunnen komen. In de
africhting stuitten we op een aantal obstakels, waarb� we de grootste op het speurveld
hebben overwonnen. Het springen is nog niet opgelost en bl�ft een punt van aandacht. Al
het andere is niet perfect, maar dat hoeft ook niet. Er bl�ft alt�d iets om te trainen.

Fire is een heerl�ke, stabiele hond. Ze negeert andere honden en is in huis sociaal en
rustig. Af en toe z�n er blokkades in haar hoofd. B�voorbeeld als ze iets even niet snapt of
als iets nog niet goed is doorgetraind als ritueel. 

2022 was het jaar waarin we in maart examen deden voor zowel IGP 2 als IGP 3. T�dens
haar examens werden we geconfronteerd met veel nieuwe dingen: speuren onder een
windmolenturbine, een nieuw lang en gestrekt veld en een nieuwe pakwerker. Niet alles
ging perfect, maar ik was ontzettend trots op m�n meissie.

12 maart 2022, IGP 2 met 97-92-94 totaal 283 op Hoogkerk. 
20 maart 2022, IGP 3 met 96-81-93 totaal 270 b� SV Jengum in Duitsland. 

Met IGP 3 op zak hadden we ons gekwalificeerd voor de Wereld Kampioenschappen IGP
3 in Zweden.

Half april vertrokken we voor het WK naar Zweden. 16 uren aan boord van een schip en
dan nog een stukje r�den. Eenmaal op de plek van bestemming pakte de voorbereiding
niet uit zoals we die wensten. De eerste ochtend gingen we voor het eerst op Zweedse
bodem speuren. Door het koude voorjaar stond er niet veel gras. In de middag deden we
het rustig aan en ging Fire nog mee naar een terras. Toen ik haar daarna uit de auto
haalde liep ze op drie poten. Er was niets gebeurd waardoor een blessure kon ontstaan,
maar toch was het zo.

Fire de las Flores

21- HH 2022

Jose Stienstra
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Van zondag tot en met donderdag bleef Fire geblesseerd. Van
voorbereiden was geen sprake meer. Naast kreupel was ze
ook sch�nzwanger, dus het was spannend of we überhaupt
zouden kunnen deelnemen. Op vr�dag liep ze weer goed en
kreeg ze b� de veterinaire keuring groen licht. We konden
even proeven aan het veld waar we twee dagen op moesten
str�den.

Str�den heeft Fire gedaan, op haar manier. Speuren was zo
moeil�k dt ze helaas twee voorwerpen liet liggen. Gelukkig
bracht ze me wel rond. B� het appèl gingen er twee dingen
niet goed en waren er nog wat onvolkomenheden. B� het
manwerk revierde ze super, maar daarna speelde ze haar
eigen spel en had ik haar niet goed onder controle. Dit ging
ten koste van diverse beten en haar gehoorzaamheid op
commando. Hier moet je mee dealen, je moet het leren
accepteren en zien als leerpunten.

Fire heeft me niet laten zitten en ze heeft ons rondgebracht.
We waren 1 van de 12 die slaagden en dat was waar we
voor waren gegaan. Iedereen die ons heeft geholpen om Fire
zover te kr�gen en degenen die ons steunden op de weg er
naartoe wil ik van harte bedanken.

Ik had m�n p�len nog willen richten op het NK Werkhonden,
maar helaas besloot de  Commissie Werkhonden om m�n
wildcard in te trekken. Dit houdt in dat ik m�n doelen moet
b�stellen. Voor nu is de weg even onduidel�k. Ik ga erover
nadenken of ik voor een revanche ga voor de WK in 2023.

Los van alles is en bl�ft Fire m�n Fire. Een hond naar m�n hart.
Een hond met haar eigenw�sheid en een eigen sterke wil. 



In september 2021 zagen we de eerste berichten via Facebook
over de WDSF WK 2022. Ondertussen werd het maart 2022 en
alles bleef heel onzeker. Zou dit evenement wel doorgaan?
Iedereen weet waarom dit eventueel met een jaar zou worden
uitgesteld. En zou het CST nog van toepassing z�n? Moeil�ke
beslissingen moesten worden genomen. 

W� zagen het helemaal zitten om de trip naar Zweden te maken.
Het nuttige aan het aangename koppelen zoals men zegt. Dus
eerst naar een wereldgebeuren met Hollandse Herders en dan
met de camper door Zweden trekken. 

Ondertussen hielden we de site ‘www.wc-wdsf2022.eu’
nauwgezet in het oog. Evenzeer werd info ingewonnen wat nodig
is qua vaccinaties of eventuele b�komende documenten vereist
door de landen die in mei 2022 door ons worden aangedaan met
onze 2 Hollandse Herders. We gingen op zoek naar een camping
in de buurt van het evenementen-terrein in Västerås. 

Van de volgende disciplines zouden de toeschouwers gratis
kunnen genieten : IGP 1-2-3 ; Mondioring 1-2-3 ; Agility 1-2-3 ;
Obedience 1-2-3. 

Waar bl�ven die Belgische ‘dutch shepherd lovers’? De keuze was
snel gemaakt. We zullen supporteren voor onze Nederlandse
vrienden. Er z�n alvast, voor ons, 3 bekende gezichten in de
Nederlandse groep.

WDSF WK HH 2022 – 5 t/m 8 mei
door het oog van Bernadette en Sandra





Zondag 1 mei ’22 vertrek vanuit België – Oostduinkerke, met ons gezin.
Sandra m�n partner, ikzelf Bernadette en onze 2 HH Öxi en Yarko. We
hebben ons voorgenomen van de rit te genieten, niet al te veel kilometers
af te leggen per dag en donderdag 5 mei aan te komen. Via Nederland
werd Duitsland bereikt en in Neuenkirchen-Vörden brachten we de
eerste nacht door.

Maandag 2 mei ’22, stevig ontb�t voor onszelf. De hondjes kregen hun
hondenbrokjes. Met ieder een stevige wandeling en op richting
Denemarken. Door mezelf werd opnieuw een aangenaam plaatsje
uitgezocht alwaar we in ons mobiele huis konden overnachten. Dit keer
aan een pittoreske jachthaven. 

Dinsdag 3 mei ’22, terug op ons gemakje. Nu werd voor de honden een
‘spoor’ gelegd. Andere omgeving en andere ondergrond. Iets later in de
voormiddag vertrokken maar geen nood. Die dag wat langer gereden
dan verwacht. 2 camperplaatsen aangedaan die volgens de park4night
app geopend waren. Bl�kbaar niet up to date. Uiteindel�k aangekomen
in Hornsborg, het bloedmooie Zweden. Terug de hondjes gesoigneerd.
Maar m�n dag kon niet stuk, ik had een Eland gespot. 

Woensdag 4 mei ’22. ’s Morgens nog een hele leuke babbel gehad met
de uitbaatster van de camperplaats in Hornsborg. Nu volgen w� deze
dame via YouTube. Autark women zal verhuizen naar Noorwegen.
Jahoor, we hadden al meteen grote toekomstplannen. Niet alleen het
noorderlicht gaan zien maar ook walvissen en papegaaiduikers gaan
spotten. Nog 495 km voor de boeg. In plaats van donderdag 5 mei op
onze bestemming aan te komen, werd het een dagje eerder. Wat was
Sandra bl� dat ze met haar hoogtevrees ‘bruggen heeft overwonnen’.

We hadden geluk, onze plaats die was voorzien vanaf 5 mei ’22 was vr�.
Dus inchecken maar. Net de camping binnengereden en we zagen al een
bekende auto staan. Nog veel meer geluk. Het merendeel van het
Nederlandse team WK HH, waren onze buren. Terw�l ik bezig was met
onze hondjes, had Sandra Jose v. Le Dobry gezien met Fire. Fire is de
mama van Yarko.

Donderdag 5 mei ’22. De camping was gelegen aan een meer. Vandaag
hadden we niet echt een planning. Ook geen verplichtingen. Gewoon
k�ken wat er ginds te beleven valt. Maar ondertussen stonden er 2 te
huppelen om ook met hen iets te doen. Öxi wou gaan zwemmen. Yarko
had interesse in de omgeving en wou op verkenning. Onze vrol�ke
lieverds kregen elk hun ding al was het voor Öxi pootjebaden.
Ondertussen was het team druk bezig met hun trainingen. ’s Avonds
werden we verrast, we werden uitgenodigd voor de bbq in het chalet
schuin achter ons gelegen. Dank u wel aan het Nederlands team dat w�
erb� mochten horen. Ons zorgeloos mochten installeren en meesmullen.



Vr�dag 6 mei ’22. Vanessa kwam ons ophalen met haar huurauto. Zo was het voor
ons ook mogel�k om de hele ceremonie te aanschouwen. Ook hebben we de andere
deelnemers leren kennen uit het Nederlandse team. Veterinaire keuring, IGP intraining,  
openingsceremonie en loting stonden vandaag op het programma.

’s Avonds terug een gezellige Internationale bbq. Gelukkig hoefde het chalet niet te
worden verbouwd en zat het weer mee. Een gezellige bende. Opnieuw dankbaar om
te mogen aanschuiven. Hèt gespreksonderwerp, jawel alles rond het WK – niet
zweverig maar met beide voeten op de grond. Het Nederlandse team, met wie het leuk
babbelen was. De ambiancemaakster Marieke die zorgde voor sfeer en gezelligheid.

Zaterdag 7 mei ’22. Rondkuieren op het wedstr�dterrein met de zon op je snoet zat er
niet in. Met gehuurde fietsen op weg naar het wedstr�dgebeuren. Hevige wind, regen,
hagel, we hadden het allemaal. Gelukkig hadden we regenkled� mee in onze camper.
Aangekomen – toegang voor publiek gratis, voor zo’n evenement op wereldniveau
‘gratis’, we waren verbaasd. Als toeschouwers zonder ervaring op dit hoge niveau
dachten we wel dat er meer randactiviteit zou aanwezig z�n. Maar de
wereldomstandigheden zullen er wel voor iets tussen gezeten hebben. Misschien
daarmee dat er minder ‘standjes’ uit de deelnemende landen aanwezigheid waren met
‘alles voor de hond’. 

Naar de wedstr�d zelf. Daar hebben we ook vanalles gezien. De voorbereidingen
mogen dan iets minder z�n geweest, het kan goed komen. Tegenovergestelde is ook
mogel�k, goede voorbereiding maar op het ogenblik dat ‘het er toe doet’, loopt het fout.  
Wees buigzaam als een tak van een boom en doorgaan is de boodschap. Natuurl�k
hebben w� een boontje voor Fire. (Hondenmama van Yarko). We vinden het nog alt�d
‘buitengewoon’ dat z� zo snel van IGP2 naar IGP3 is gegaan. Daarom vinden w� dat
z� dat onder die omstandigheden, schitterend heeft gedaan! W� keken natuurl�k ook
uit naar Rasco. H� is de halfbroer van Yarko. Jango is hun papa. Wauw, Melinda
diende de spits af te b�ten – lot 1. Maar terug naar de wedstr�d. Toen we de
commentaren hoorden, keken Sandra en ikzelf elkaar aan, hoh, dat hadden w� ook
niet gezien. Wel de keurmeesters hadden een alziend oog.



Zondag 8 mei ’22. De speurvelden hebben we niet ‘live’
meegemaakt. Waren een 70-tal km verderop. Via ‘live
stream’ was het wel mogel�k om te volgen. Weliswaar
met enkele uren vertraging. W� zagen geen gras. Wat
een schrale bedoening. Deelnemers die pas dienden te
speuren op zondag, hadden volgens ons toch zeker een
voordeel. Door de vele regen zullen de honden
ongetw�feld de geur beter kunnen opnemen. Jack
Stienstra had samen met Croco er met zekerheid meer
uitgehaald. Maar h� had de pech om de dag voordien te
moeten optreden op de speurvelden in onheuse
weersomstandigheden.

Dank aan het Nederlandse team dat w� erb� mochten
horen. Het was een fantastische ervaring. Wat w� ook
hebben gezien is dat de deelnemers uit de verschillende
landen echt wel meevoelen, mee beleven. We hadden
meer egoïsme verwacht. Dat getuigt dat deelnemers niet
alleen dierenvrienden z�n, maar hondensportvrienden.
Ondanks dat het gaat om punten scoren, want dat is het
doel. Hier was echt saamhorigheid onder de verschillende
landen en deelnemers.





ExamenExamen
VZH | IGP | SPH (FCI)
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Wat een mooie dag was 18 juni.
Geslaagd IGP 2 met kwalificatie zeer goed.
Trots op m�n hond die zich van een goede kant liet zien,
ondanks de warmte.
Een aantal punten om aan te werken .
Wil uiteraard al m�n train maatjes bedanken voor de hulp.
En Jeanette Jongsma voor de emotionele steun.
Martin Jongsma

https://www.facebook.com/jeanette.jongsma?__cft__[0]=AZXGx5axMD5Oznq_2CrQwOgfbzW-fLBbzrHC6nUmoEanT58DRiX8I4CEPnHjqmui8gsuQjlr3unML2ATeJbLeZHit2LV70_xEapvapxXSxGKLzONeMn3ktkrGuxZAl74NM_xGq3Kt55_gHbpzvOMTMKivbZS9w0xSNSnr0-vjBJGzg&__tn__=-]K-R


Geleider

M.G. Jongsma

M.F.J. Vaandrager

H.J.C. Stoffels

M.N.L. Hagebout

Hond

Tygo

Moser Ties Von Radula Hause

Ruby Gambino's

Elin van de Wolferskroon

Ras

xMH

RW

MH

DH

Cert.

FCI IGP II

FCI IGP I

FCI IGP I

FCI VZH

A

90

80

98

B

93

87

75

C

90

93

86

TOTAAL

273

260

259

+

KWAL

Zeer goed

Goed

Goed

Voldoende

Did my IGP1 yesterday with Ruby Gambino's. With warm
weather. Tracking 98 points The dog understood very well
what he had been taught. Obedience 75 points this was just
not my game made enough mistakes so can't blame the dog
for not understanding. 

Biting work 86 points was good for him. All in all just little
training because it has been quite busy lately. But we have
and go again to the next.
“We did it and were not afraid to fail.”

And it was so nice to walk with Marieke Vaandrager. She just
gives you peace and is such a nice person. Thank you all
members of NBG HSV Hoogkerk. But of course thanks again
to my buddy Jack Stienstra and the fam. Klaas Stienstra &
Jose Stienstra. And then of course the people who I have
forgotten thx.

Eric-Jan Stoffels
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https://www.facebook.com/marieke.vaan?__cft__[0]=AZV9KsQPPOkA2mCKJt_Rs5UIfS7idULJSMKUJjJOaIdtc5636G-fItrOJfL9t39SRjCaFObD9j37ROVrDdrHygwXjHfJkR-aAM2N_ePi7vfiWCJKa5kcIuNxTsue3PX87k2XVUC_Omapam_LfFb2w3bu7Hye60YuQDsH6M5UEWuHIA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jack.stienstra?__cft__[0]=AZV9KsQPPOkA2mCKJt_Rs5UIfS7idULJSMKUJjJOaIdtc5636G-fItrOJfL9t39SRjCaFObD9j37ROVrDdrHygwXjHfJkR-aAM2N_ePi7vfiWCJKa5kcIuNxTsue3PX87k2XVUC_Omapam_LfFb2w3bu7Hye60YuQDsH6M5UEWuHIA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/klaas.stienstra.5?__cft__[0]=AZV9KsQPPOkA2mCKJt_Rs5UIfS7idULJSMKUJjJOaIdtc5636G-fItrOJfL9t39SRjCaFObD9j37ROVrDdrHygwXjHfJkR-aAM2N_ePi7vfiWCJKa5kcIuNxTsue3PX87k2XVUC_Omapam_LfFb2w3bu7Hye60YuQDsH6M5UEWuHIA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jose.stienstra?__cft__[0]=AZV9KsQPPOkA2mCKJt_Rs5UIfS7idULJSMKUJjJOaIdtc5636G-fItrOJfL9t39SRjCaFObD9j37ROVrDdrHygwXjHfJkR-aAM2N_ePi7vfiWCJKa5kcIuNxTsue3PX87k2XVUC_Omapam_LfFb2w3bu7Hye60YuQDsH6M5UEWuHIA&__tn__=-]K-R
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Vrouwtje en ik hebben examen gedaan voor IGP 1. In de weken voor het examen gingen
er een paar dingen niet helemaal goed t�dens de training en daardoor raakte vrouwtje in
de stress. Vrouwtje vindt examens heel spannend, maar ze wil m� vertrouwen kunnen
geven. En als het mis gaat lukt dat niet zo goed, zegt ze. T�dens de één na laatste training
voor het examen was ik heel erg afgeleid door mensen die stonden te k�ken, daardoor
ging het pakwerk niet zoals het zou moeten. Vrouwtje wou b�na niet meer meedoen aan
het examen, maar gelukkig ging de laatste training goed en besloot ze het toch te wagen
samen met m�.

Op 18 juni was het zo ver. Het beloofde een prachtige, maar warme dag te worden, dus
we begonnen op t�d en moesten vroeg opstaan. We waren mooi op t�d op de club,
keurmeester Roy Immers was er ook al. We begonnen de dag met speuren, vrouwtje had
zelf m�n spoor gelegd, want dat mag b� IGP1. Ik ging goed van start en ging overtuigend
liggen op de plek waar vrouwtje een voorwerp had neer gelegd… alleen het voorwerp lag
er niet. 

De razende reporter
Chase chasing stories

door Marieke Vaandrager

Hey hondensporters, daar ben ik weer! Afgelopen maanden heb ik
natuurl�k weer wat avonturen beleefd en daar zal ik jullie over
vertellen.

In mei is ons vrouwtje wel 10 dagen weg geweest. Ze ging naar
Zweden, naar het WK voor de Hollandse Herders. Ik had allang
door dat er wat ging gebeuren, want er stonden ineens allemaal
tassen en een koffer in de woonkamer. Ik dacht natuurl�k dat ik mee
mocht, want ik wil alt�d mee. Maar dit keer bleven Ziva en ik thuis.
Gelukkig bleef ons baasje ook thuis, maar we hebben het vrouwtje
wel gemist.

Iedere keer als ik in de tuin was sprong ik met m�n voorpoten op het
tuinhek om te k�ken of vrouwtje er al weer aan kwam. Toen ze thuis
kwam was ik heel bl�, net als m�n zus Ziva. We hebben geknuffeld
en ik sprong steeds tegen vrouwtje aan. Toen we gingen wandelen
heb ik haar meteen laten merken dat ik het trainen ook gemist heb,
want ik liep strak tegen haar aan en blafte steeds. Toen vrouwtje
het woord trainen zei, sprong ik met 4 poten de lucht in. Ik had het
echt gemist! En dat was ook maar goed, want we hebben heel hard
getraind voor een examen. 

Examen IGP 1

Yesss!

Vrouwtje is 

terug.



Vrouwtje en haar clubgenootjes hebben later nog met 5 man
gezocht, maar ze konden het voorwerp niet meer vinden. Het
enige wat we kunnen bedenken is dat een vogel het voorwerp van
het spoor heeft gepakt of dat het voorwerp in een scheur of hol in
de grond is gegleden. Ik heb dan door dat het niet helemaal goed
was en kon me daarna niet zo goed meer concentreren, daardoor
ging ik best wel snel over het spoor heen. Uiteindel�k kwamen we
rond met 80 punten. Vrouwtje en ik waren er tevreden mee en
weten waar we in de trainingen aan moeten werken.

Terug op de club was het na een bakje koffie t�d voor VZH
afdeling A. Monique en Elin hebben hun kunsten laten zien en
hebben daarmee 48 van de 60 punten verdiend. Echt knap, joh!
Daarna was het t�d voor het appèl van de IGP honden en
vrouwtje en ik mochten als eerste lopen. Vrouwtje was best wel
zenuwachtig, dat merkte ik wel en dan ga ik ook wat meer om me
heen k�ken. Maar toen we begonnen met lopen lette ik weer goed
op haar en het ging best goed, al zeg ik het zelf. Het was al best
warm en ik hou niet zo van warmte, maar ik deed m�n best.
Helaas ging ik liggen toen vrouwtje zei dat ik moest zitten, dus die
oefening waren we kw�t. Het springen ging top en ik maakte
vrouwtje nog even aan het lachen. Ze vergat de terugsprong over
de klimschutting, dus die heb ik zelf nog maar even gedaan.
Vrouwtje moest er om lachen, want dat bl�kt dus helemaal niet te
hoeven b� IGP1 😂 De keurmeester heeft het niet gezien gelukkig
en gaf ons 87 punten. Yes!!

Het stadsgedeelte van VZH heeft Elin ook gehaald, dus z� en haar
vrouwtje Monique z�n geslaagd voor VZH. Van harte gefeliciteerd.

Daarna was het onze beurt voor het pakwerk. Vrouwtje was nu
ook een beetje zenuwachtig, maar toen ik vol power het verstek in
rende en pakwerker Jack aanblafte was de spanning b�na weg. Ik
had er zin in en deed supergoed m�n best. We kregen maar liefst
93 punten van de keurmeester. Vrouwtje was heel erg bl� en
enorm trots op m�, want we z�n daarmee geslaagd voor IGP 1
met in totaal 260 punten. Op naar IGP2 😁

Ook Eric-Jan en Ruby z�n geslaagd voor IGP1 en Martin en Tygo
hebben hun IGP2 gehaald. Allemaal van harte gefeliciteerd en op
naar het volgende examen ergens in het najaar. 

Lieve hondensporters, tot de volgende keer!





Seminar van Mia Skogster
José Stienstra

HSV de Monden in Nieuw Weerdinge liet Mia Skogster overkomen uit Finland.

Na een lange periode van weinig tot geen activiteiten is het leuk en erg interessant dat
een vereniging in het Noorden initiatief neemt om een zeer getalenteerd succes volle
africhtster naar Nederland over te halen. 

Het initiatief van Alice Schiltkamp is een supermooi moment om via de z�l�n weer
inspiratie, deskundigheid en positieve flow te creëren om de actie weer op te pakken. Op
onze website kun je lezen dat Mia haar eerste seminar begon in Hoogkerk. Daarom was
ik echt benieuwd hoe ze zich heeft ontwikkeld en wat er is veranderd. 

Helaas was ik maar 1 dag aanwezig. Maar soms neem je genoegen met datgene wat
mogel�k is. Die ene dag wilde ik absoluut niet missen. Voor velen is het natuurl�k zo dat
men niet kan evenaren wat Mia allemaal doet of hoe Finland hun topgeleiders
voorbereid. Dan staat het b� ons nog wel echt in de kinderschoenen. Het interesseert m�
hoe men de top kan bereiken en wat mensen hiervoor over hebben. Mia sprak op de
tweede dag over emoties en emotionele communicatie. Ze besprak zes emoties waar ze
gebruik van maakt. Niet alleen op het gebied van vocale emotie, maar ook de emotie in
lichaamshouding c.q. -beweging. Eigenl�k heb ik nog nooit een seminar meegemaakt
waarin dit zo uitzonderl�k werd toegelicht en open werd verteld.

·Potty voice
·Boasting
·Flirting
·R�instructeur
·Wow/verrassing
·Heks

Iedereen zal z�n eigen invulling hebben en zal er iets van gebruiken in de africhting. Mia
kon zeer helder uitleggen wat haar filosofie was en hoe dit ook wetenschappel�k kon
worden onderbouwd. Ze vertelde hoe honden kopiëren, hoe ze leren, hoe ze omging met
fouten en je dit kan omvormen om elkaar beter te leren begr�pen. Het doel hievan is om
een beter team te creëren. Mia vertelde hoe men in Finland als geleider werd opgeleid
door een dramadocent om emoties te voelen, zelf op te roepen c.q. zelf toe te passen.
Voor velen zal dit te ver gaan, maar ik denk dat men in Finland een kei hierin is om dit
toe te passen. Ik heb er zeker bewondering voor hoever men gaat en wat men er voor
over heeft om zover tekomen. 

De groep bestond uit een kleine 20 deelnemers, waarvan 6 of 7 met hond. B�zonder
was dat Mia niemand haar methode op legde, maar dat ze zich inleefde in de hond, hoe
de hond er het beste van kon maken en hoe de geleider zich daaraan moest aanpassen.
In tegenstelling tot dit is m�n methode, zo werk ik als geleider en de hond moet het dus
maar doen zoals ik het wil. Ik kan me erg vinden in Mia haar manier. Voor degenen die
er niet waren, jullie hebben echt iets gemist.
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Ellen Bronsema

Het is al een t�d geleden dat Mia in Nederland was voor het geven van een seminar. Dat
was in 2008 en 2011 b� Hondensport Hoogkerk en haar manier van trainen was in die t�d
best vernieuwend (2008). B� deze seminars was ik helaas geen deelnemer. Dus toen de
aankondiging van HSV de Monden voorb� kwam dat z� op 23 en 24  april daar een
seminar zou geven, wilde ik er graag b� z�n.

Mia Skogster behoeft denk ik geen introductie, maar voor degenen die haar niet kennen
doe ik het toch. Mia is tweevoudig Wereldkampioen IGP b� de Belgische Herders met 2
verschillende honden. Daarnaast heeft z� vele andere titels en pr�zen gewonnen in de IGP
sport. Op het Wereld Kampioenschap Belgische Herders  IGP scoorde z� 100 punten op
haar appèl. Z� is één van de besten in de wereld. Ik bewonder haar.

Twee dagen appèl met Mia waarin veel te leren is. De ochtenden werden besteed aan de
theorie en in de middag konden degenen die zich met hond hadden opgegeven aangeven
waaraan ze wilden werken. Waarna Mia tips gaf om dat onderdeel op te bouwen of te
verbeteren.

Op de ochtend van de eerste dag ging de theorie over het opbouwen van je hond. Van pup
tot wedstr�dhond. Mia liet door middel van trainingsvideo’s zien hoe z� dit b� haar honden
heeft gedaan. Z� gaf uitleg over haar manier van trainen. Supermooi om te zien hoe z� haar
honden opbouwt. Met zoveel plezier en geduld. En zo ontzettend netjes. Iedere beweging
en iedere hulp die gegeven wordt staat vast en dan ook de afbouw daarvan. Zo kr�g je
superstabiele oefeningen. Mia vertelde ook hoe z� haar training heeft aangepast in de loop
der jaren. Want ook dat bl�ft niet stilstaan. Keurmeesters zien tegenwoordig graag een
vrol�ke, temperamentvolle hond in het appèl en dat is wel een verschil met 10 tot 15 jaar
geleden.

In de middag begonnen we met het prakt�kgedeelte. Sommige geleiders wilden werken
aan het verbeteren of aanleren van bepaalde oefeningen zoals volgen of apporteren.
Anderen wilden graag hulp b� hun jonge hond b� het aanleren van aandacht en vandaar
uit hoe je de voet- of volgpositie aanleert. Helaas was m�n jonge hond Jarak lange t�d
geblesseerd geweest en kon h� nog niet veel doen waardoor ik jammer genoeg de training
met Mia kort en simpel moest houden. Voor m� bestond de training in de middag uit het
verbeteren van de snelheid van de zit uit beweging. Van Mia kreeg ik feedback wat ik kon
veranderen in m�n beweging, waardoor de zit uit beweging voor de hond duidel�ker zou
worden en Jarak het ook sneller kan gaan uitvoeren.

Seminar Mia Skogster IGP appèl bij HSV de Monden



De ochtend van dag twee werd besteed aan emoties. Emoties van jezelf en van de
hond. Mia vertelde hoe z� een vaststaand aantal beloningswoorden heeft die z�
gebruikt met een emotionele toon om de hond te belonen of te motiveren. De toon,
uitstraling en het gevoel die je daarb� geeft z�n bepalend voor hoe de hond zich
daarb� gaat voelen en hoe h� erop reageert.  Je kunt je hond daarmee positief
beïnvloeden. Als een oefening voor je hond b�voorbeeld erg moeil�k is en je de hond
toch door middel van wat je zegt en voelt, laat weten dat h� superknap is en de beste
hond van de wereld. Ook al gaat het niet helemaal goed. Dan zie je ook hoe de hond
daarop reageert, gemotiveerd bl�ft, door wil zetten en z�n best bl�ft doen. 

Of b�voorbeeld b� de voet oefening of andere aandacht oefeningen, kleine pauzes
gebruiken (ik kan niet teveel details vertellen want daarvoor moest je erb� z�n). Als de
hond dit kent gaat h� meer van je vragen en kan h� z�n aandacht nog beter en langer
vasthouden. Prachtig om die interactie te hebben. Wat is daar veel uit te halen en wat
kun je daar je training en de band met je hond mee verr�ken! 

Twee dagen z�n natuurl�k zo voorb� als je bezig bent met wat je passie is, namel�k
de hondensport! De dagen waren gezellig en leerzaam. Er waren genoeg leer-
momenten en er is nog veel te verbeteren in onze training en in de relatie met onze
hond. Jarak en ik trainen rustig verder en bl�ven werken aan een optimale band in de
training. Trainen is genieten, tot een volgende keer!

Hartel�ke groet,
Ellen Bronsema

Kynologisch Instructeur | Kynologisch Sportmasseur
http://www.ellenbronsema.nl

http://www.ellenbronsema.nl/


Organiseren jullie vaker workshops c.q. seminars?
Voor HSV de Monden was dit het eerste seminar wat we zelf georganiseerd hebben.
Hans en ik volgen wel vaker seminars maar nog nooit b� onszelf op de vereniging. We
bestaan ook nog niet zolang als NBG-vereniging. Workshops hebben we wel vaker
georganiseerd maar meer in de vorm van iemand voor een dag uitnodigen op de club
en dan met eigen leden b�voorbeeld met speuren aan de slag.

Zo ja; kun je enkelen opnoemen?
We hebben b�voorbeeld Henk Graas een aantal keren op de club gehad om te vertellen
over z�n manier van opbouw in het speuren.

Hoeveel leden c.q. trainende leden hebben jullie?
Op dit moment hebben we 13 actief trainende leden en dat vinden we eigenl�k ook
voldoende. Je moet ook als vereniging iedereen kunnen helpen en begeleiden. We
hebben veel enthousiaste leden die met hun eerste hond bezig z�n dus dat is best wel
intensief, maar tegel�kert�d ook erg leuk.

Hoe stond je vereniging er tegenover dat jullie dit wilden organiseren?
Haha, ja, het begon natuurl�k als zomaar een idee op een warme zomeravond. De
groep reageerde over het algemeen heel enthousiast. We moesten een aantal wel
vertellen wie Mia was en waarom we (Hans en ikzelf) haar wilden uitnodigen, maar
eigenl�k was iedereen direct gemotiveerd en alle leden waren ook op het seminar
aanwezig.

In Hondensport Sporthonden schreef je dat je Mia al 10 jaar volgt op Facebook? Wat
inspireert je?
Ik ben haar begonnen te volgen nadat w� tien jaar geleden b� een seminar geweest
waren in duitsland. Haar manier van omgaan met honden, het enthousiasme en de
emotie die ze erin legt vind ik echt heel erg inspirerend.

IN GESPREK MET
Alice Schiltkamp, voorzitter van HSV de Monden

interviewer José Stienstra



Hoe ervoer je het contact met Mia?
Als je op vr�dagavond naar schiphol r�dt om iemand op te halen die je helemaal niet
kent is dat best even vreemd. Maar vanaf het moment dat ze in de auto stapte begon
ze te kletsen en toen we 2,5 uur later b� de B&B waren kletste ze nog. Mia is een zeer
toegankel�k en ontzettend spontaan mens. 

Na 1 dag was het voor jouw al een geslaagd seminar, wat maakt het dat het voor jou
na 1 dag al waard was om geslaagd te noemen?
Ik verheugde me natuurl�k al sinds augustus 2021 op dit seminar. Op een gegeven
moment denk je ook wel even "wat nou als het tegenvalt?" Vanaf de vr�dagavond dat
we kennismaakten vond ik het al super, toen was eigenl�k voor m� het seminar al
begonnen. Op zaterdag vond ik vooral haar manier van opbouwen van de hond en
misschien ook wel gewoon de manier van overbrengen van kennis heel plezierig.
Daarnaast is natuurl�k ook de inbreng van de groep deelnemers van enorme invloed.
Persoonl�k vond ik het een leuke en diverse groep mensen en de grote diversiteit van
honden maakte het voor m� ook tot een geslaagd weekend.

Wat maakt dit seminar b�zonder?
Voor m� toch met name de zondag. De onderbouwing van het hele verhaal rond de
inbreng van emotie t�dens training. Ik denk dat we allemaal wel, in meer of mindere
mate, emotie in onze training inbrengen maar het stukje onderbouwing hiervoor vond ik
echt top!

Wat vond je van de opkomst?
De groep was natuurl�k zeer divers. Van beginnende geleider tot ervaren geleiders veel
mensen uit de IGP, maar ook iemand uit de reddingshondenwereld. Ik vond het leuk om
de diverse honden en de diverse stadia van training te zien. 

Wat m� t�dens de organisatie wel is opgevallen is dat meer ervaren geleiders veelal
liever niet met hond willen deelnemen. Er waren ook mensen die een week van tevoren
afzeiden. Ik vind het jammer dat je als hondensporters zo met elkaar omgaat. Een
vereniging gaat een best wel grote financiële verplichting aan door een seminar te
organiseren en als je dan vlak voor t�d twee plaatsen met hond afzegt dan snap ik dat
niet zo goed.

Zou je haar weer uitnodigen?
Als het aan m� ligt zou ik haar zo weer uitnodigen. Ik vond het jammer dat ik zelf niet
met hond deel kon nemen, dus als de gelegenheid zich zou voordoen zou ik zeker geen
nee zeggen.

Wat is jullie volgende leuke uitdaging?
Volgend jaar organiseren w� het ATIBOX WK IGP en FH voor Boxers in oktober, een
hele klus maar wel een grote uitdaging.





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

2 juli
30 juli
1 oktober
15-16 oktober
17-22 oktober
3-4 december
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LEARN TO AFFECT
YOUR DOG'S

EMOTIONS

Mia Skogster

and reach a whole
new connection
with your dog


