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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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Ondanks de soms nog hoge temperaturen is het nu dan toch echt herfst. En over een
dikke maand is het al kerst. Gelukkig kunnen we nu nog even genieten van de warme
herfstkleuren, de paddenstoelen en al het moois van het najaar.

Wat is er de afgelopen maanden veel gebeurd. De hondensport leeft weer! We z�n druk
aan het trainen met onze viervoeters en we genieten van de grote of kleine progressie
die we maken. Dat hard werken beloond wordt bewees Marieke Vaandrager met haar
9-jarige rottweiler Ziva. T�dens de Wereldkampioenschappen Speuren in Frankr�k
staken z� met kop en schouders boven het deelnemersveld uit. Hondensport Hoogkerk
leverde al een aantal Regionale, Nederlandse en Wereld Kampioenen IGP. Er pr�kt een 
 NIEUWE wereldkampioen aan onze Hoogkerkse Wall of Fame en wel Wereldkampioen
Speurhond 1. Top gedaan, Marieke! Meer hierover verder in dit blad.

Het Nederlands Kampioenschap Hollandse Herders ligt inmiddels ook alweer achter
ons. Melinda Fekken met Rasco streed om de titel en behaalde een welverdiende
tweede plaats. Gefeliciteerd.

Naast deze superresultaten was er een examen in Hoogkerk, een pakwerkers-seminar,
een uit-training b� OG SV Jemgum, een Obedience workshop van Shirley Clowes en
natuurl�k de wekel�kse trainingen op onze club onder het toeziend oog van Mees Klaas.
De mogel�kheden z�n er weer en we genieten dan ook met volle teugen van onze
passie hondensport. Voel je dan ook welkom om eens langs te komen om te trainen of
gewoon voor een bakkie.

Tot slot, wil ik Visual Turn even persoonl�k bedanken voor de mooie lay-out en de
uitstraling van ons magazine. Hierdoor kunnen b� genieten van de foto's en verhalen
van een ieder.

We wensen jullie veel leesplezier en alvast een mooie november- en decembermaand.
Op naar het nieuwe jaar met nieuwe kansen en mogel�kheden.

Met vriendel�ke groet,
José Stienstra 
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Op 27 en 28 augustus was het dan eindel�k zover! Een
pakwerk seminar, gegeven door onze enige echte, eigen
pakwerker Jack Stienstra. 

Er kwamen 10 deelneemsters, waarvan er 8 met hond.
Met alleen maar vrouwen beloofde het een zwaar
weekend voor Jack te worden.

De zaterdag begon om 9.00 uur met koffie, thee en een
voorstelronde. Het bleek een internationaal gezelschap.
Drie deelnemers kwamen uit Duitsland, twee uit België
en de overige v�f uit Nederland. Ook in rassen zat veel
variatie, namel�k Hollandse herders, een Tervuerense
herder, een Duitse herder, een rottweiler en een boxer.
De jongste hond was 6 maanden. Daarnaast waren er
deelnemers met en zonder ervaring. Kortom, een
gemêleerd gezelschap.

Pakwerk Seminar

Jack begon met een korte uitleg over het actief en passief lossen. En wanneer je
je hond aan het tuig of aan de halsband vast moet houden. Vooraf werd met
elke deelnemer doorgesproken wat er in de prakt�k gedaan zou worden. Hierb�
werd gekeken naar de ervaring van de geleider en hond. Nu kon het “echte
werk”  beginnen!

Het spits werd afgebeten door de Hollandse herder van 6 maanden. Deze hond
mocht eerst achter een jutezak aanjagen. Een andere hond ging aanblaffen en
b�ten in het verstek, weer een ander mocht een stukje afstand stellen. B�
iedereen werden de sessies afgestemd op het niveau van hond en geleider. Na
deze eerste sessie had Jack een goed beeld van zowel hond als geleider. Om
12.00 uur volgde eerst de lunch.



Na de lunch gingen we weer van start in dezelfde
volgorde, ditmaal kwam iedereen twee maal aan de
beurt. De middag vloog voorb� en de dag werd 
afgesloten met een drankje. Iedereen kreeg de vraag
waar z� de volgende dag aan zou willen werken.
Natuurl�k werden er nummers uitgewisseld en video’s
van de dag gedeeld.

Op zondag begonnen we om 8.30 met een
gezamenl�k ontb�t. Er volgden twee rondes pakwerk.
Na een heerl�ke lunch mochten we nog een keer vol
aan de bak. De dag werd afgesloten met een 
 nabespreking. Het was een leerzaam en erg gezellig
weekend.

Groet, Nina en Freddie





ExamenExamen
VZH          

 

Op 11  september 2022 was het zover. M�n grote lobbes Dobry (Holland
Xandor v. Le Dobry) en ik gingen het VZH-examen doen. Er waren best wel
wat puntjes waarvan ik wist dat ze nog niet volledig goed getraind waren.
Maar aan de andere kant waren er ook sterke punten. Ik weet dat h� een
super zit, af en hierkomen kan tonen. Ik was zelf erg benieuwd of z�n
concentratie en drive voldoende aanwezig zouden bl�ven als een beloning
achterwege bleef.

Sommige dingen ontdek je als het moment daar is. Dobry weet goed wat
blaffen is. Zo bracht ik hem in stemming. Helaas gaat dit niet op t�dens een
examen. Ik had me voorgenomen mocht h� gaan blaffen, dan loop ik gewoon
door. Ik ga me niet ergeren  aan wat niet hoort, maar ik laat hem het gevoel
houden dat h� het fantastisch doet. En h� deed het fantastisch! 

Niet blaffen t�dens het volgen en de wendingen waren goed (natuurl�k
kunnen ze beter als je kritisch op jezelf bent). Dobry had een goede focus,
blafte niet en deed z�n werk in m�n ogen fantastisch. Het doel dat ik voor
ogen had was bereikt. Een goede uitvoering van ons als team. Wat was ik
trots op m�n grote vriend. Een zachte lieve hond die door het vuur gaat voor
m� en die op bepaalde momenten steun nodig heeft 

Ons eerste examen. Ja, soms moet het ervan komen.
Voor Dobry was het z�n eerste examen. Ondanks dat
ik al talloze keren examen heb gedaan met m�n
honden is het voor m� ook alt�d weer afwachten. Hoe
reageert je hond? Hoe doe je het zelf? Want ja,
naarmate je ouder wordt ga je toch anders met zaken
om. Trainen doe ik alt�d met passie en liefde. Het is
wel m�n doel om dat te laten zien als ik samen met
m�n maatje op ga voor een examen.



We z�n geslaagd met hele mooie punten, maar toch is dat niet belangr�k. Een goed en
harmonieus gevoel t�dens het samen met m�n maatje voor het eerst opgaan voor een examen
vind ik het allerbelangr�kst. De woorden van de keurmeester, dat ik de hond op een positieve en
correcte manier heb voorgebracht waren voor m� dan ook een kers op de taart. De uitstraling,
de samenwerking, de band, alles was aanwezig. Kortom, op naar een mooie toekomst!

Bedankt Hondensport Hoogkerk, voor de organisatie. Bedankt Klaus Malion, voor de trainingen,
coaching en het vertrouwen in ons als combinatie. Bedankt Andreas Conrads, voor je steun.
Bedankt Monique Venema, voor de uurtjes samen op het veld. Bedankt Jenny van Kammen, voor
alles. Bedankt lieve Klaas Stienstra, voor alle mogel�kheden die j� m� biedt om dit samen te
doen. Nu nagenieten en morgen weer lekker samen aan de bak. Want trainen is een way of life
en dat geeft vreugde en ontspanning, terw�l het inspanning is.  

Dobry en José

https://www.facebook.com/groups/185684158186772/user/100004687866144/?__cft__%5b0%5d=AZXr6pp8lLAGyNc_Yh5gM_DRXyMZzGC0v4cD25IIIaAwUH7YP4q-mB1uT-o_OAl3LU7YUVM_BL1dLfJ--Xue5c5B3CNVYP4RH2NauzVYidZYaWkHH2uKmRTW-3HA6iXGi2ddgiiCFLNMCUXqL7VKevkuoY2X32pwPvZqHQ2h7fMb2uETFvIRhzL5remJQKIvX9yCg8LGbDqtl2QadZEqKIX6&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/groups/185684158186772/user/100003344277347/?__cft__%5b0%5d=AZXr6pp8lLAGyNc_Yh5gM_DRXyMZzGC0v4cD25IIIaAwUH7YP4q-mB1uT-o_OAl3LU7YUVM_BL1dLfJ--Xue5c5B3CNVYP4RH2NauzVYidZYaWkHH2uKmRTW-3HA6iXGi2ddgiiCFLNMCUXqL7VKevkuoY2X32pwPvZqHQ2h7fMb2uETFvIRhzL5remJQKIvX9yCg8LGbDqtl2QadZEqKIX6&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/groups/185684158186772/user/100006590956865/?__cft__%5b0%5d=AZXr6pp8lLAGyNc_Yh5gM_DRXyMZzGC0v4cD25IIIaAwUH7YP4q-mB1uT-o_OAl3LU7YUVM_BL1dLfJ--Xue5c5B3CNVYP4RH2NauzVYidZYaWkHH2uKmRTW-3HA6iXGi2ddgiiCFLNMCUXqL7VKevkuoY2X32pwPvZqHQ2h7fMb2uETFvIRhzL5remJQKIvX9yCg8LGbDqtl2QadZEqKIX6&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/groups/185684158186772/user/100007100677323/?__cft__%5b0%5d=AZXr6pp8lLAGyNc_Yh5gM_DRXyMZzGC0v4cD25IIIaAwUH7YP4q-mB1uT-o_OAl3LU7YUVM_BL1dLfJ--Xue5c5B3CNVYP4RH2NauzVYidZYaWkHH2uKmRTW-3HA6iXGi2ddgiiCFLNMCUXqL7VKevkuoY2X32pwPvZqHQ2h7fMb2uETFvIRhzL5remJQKIvX9yCg8LGbDqtl2QadZEqKIX6&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/groups/185684158186772/user/100000869406138/?__cft__%5b0%5d=AZXr6pp8lLAGyNc_Yh5gM_DRXyMZzGC0v4cD25IIIaAwUH7YP4q-mB1uT-o_OAl3LU7YUVM_BL1dLfJ--Xue5c5B3CNVYP4RH2NauzVYidZYaWkHH2uKmRTW-3HA6iXGi2ddgiiCFLNMCUXqL7VKevkuoY2X32pwPvZqHQ2h7fMb2uETFvIRhzL5remJQKIvX9yCg8LGbDqtl2QadZEqKIX6&__tn__=-%5dK-y-R
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Wereld Kampioen Speuren
Marieke Vaandrager met haar

hond Hailey-Ziva vom Erpenstein
Van 17 t/m 22 oktober vond in Aniche, Frankr�k het wereldkampioenschap voor IFH
en IGP plaats. Een prachtig evenement wat eindigde met eveneens prachtige
resultaten. Resultaten waar w� als klein kikkerlandje trots op kunnen z�n.

Samen met m�n rottweiler teef Hailey-Ziva vom Erpenstein heb ik 8 jaar lang IGP
getraind. Na wat blessures van Ziva heb ik besloten om ons volledig op het speuren te
richten, Ziva haar favoriete onderdeel van IGP. Ziva haalt hier enorm veel plezier uit en
bl�ft door het speuren zowel fysiek als mentaal fit. In november 2021 hebben Ziva en
ik meegedaan aan het NK Speuren b� RW Emmen. Met 95 punten werden we
Nederlands Kampioen Sph 1 en hebben ons daarmee gekwalificeerd als deelnemer
voor het WK speuren in Frankr�k. Een enorme eer!



Door deze kwalificatie begon het eigenl�k pas echt. Je bent
tenslotte uitgekozen om voor je land uit te komen op een WK,
dus je wilt ook laten zien wat je kan. T�dens de trainingen
variëren we alt�d veel: de ene keer trainen we lange strekken,
de andere keer focussen we op de hoeken. Soms ligt er veel
voer op, soms ineens een stuk helemaal niks om uiteindel�k
toch een bakje met lekkers te vinden. We bouwen deze
verrassingen in om de hoop en motivatie hoog te houden.
Tevens is het vele speuren goed voor de conditie van Ziva (en
m�zelf) en ook de aquatraining die Ziva iedere week volgt
draagt hieraan b�.

Eind april kreeg ik een bericht van Rene Verhulst: het WK
speuren zal naar alle waarsch�nl�kheid plaatsvinden op akker.
Ziva en ik hadden wel ervaring met het speuren op akker, maar
we speurden de laatste t�d alleen op gras. Helaas hadden de
boeren waar w� b� speuren op dat moment nog geen akkers
beschikbaar. Daarom ben ik naar Duitsland geweest met m�n
trainmaatje Jack, daar was voldoende akker beschikbaar en
konden we zien hoe Ziva dit oppakte.

Tevens heb ik contact gezocht met Gerda Smit, een bevriende
hondensportster uit Eenrum die veel velden heeft waar z� op
mag speuren. Ter voorbereiding op het IFR WK IGP in 2019
hebben Ziva en ik ook veel b� Gerda gespeurd en ook dit keer
waren we welkom. T�dens het speuren in Eenrum hebben we
zoveel mogel�k verschillende ondergronden gepakt, zodat we
goed beslagen ten �s zouden komen. Zo hebben we gespeurd
op aardappelvelden, bietenland, maisvelden en uienland. Ziva
en ik speurden 2 keer per week op akker en 1 keer per week op
gras.

Op 10 oktober z�n m�n partner Patrick, Ziva, onze reu Chase en
ik naar Frankr�k vertrokken. We hadden een prachtig huis met
een heerl�ke omheinde tuin geboekt in Marchiennes, een dorpje
op 20 minuten r�den van Aniche. We hebben die week lekker
kunnen acclimatiseren, zodat we ontspannen konden starten
aan het WK. Aangezien we in een erg bosr�ke omgeving
verbleven hebben we heerl�k kunnen wandelen, om na de
wandeling met een glas w�n en een stokbroodje b� te komen 
b� de open haard.

Op woensdag kregen we via Vincent Solares een veld
toegewezen waarop we konden speuren. De grond was droog
en Ziva had het zwaar. Op vr�dag z�n ook coach Arie Stam en
z�n vrouw Monica gearriveerd en hebben we samen nogmaals
gespeurd. Die training ging gelukkig top, dus ik besloot voor de
wedstr�d aan niet meer te speuren. Deze goede ervaring
moesten we beiden onthouden. Zaterdag kwamen Gerrie van
de W�gert, haar man John en hun zoon Bart aan en hebben ook
z� nog even kunnen speuren voordat op zondag het evenement
zou gaan starten. De teamspirit zat er goed in en we hebben
heerl�k gezamenl�k gegeten en vooral veel gelachen.

Naar Frankrijk
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Op zondag ging de wedstr�d van start met de veterinaire
keuring en de loting. Ik merkte dat de spanning b� m� op
begon te lopen, nu gaat het dan echt beginnen. Het gehele
Nederlandse team speuren was goedgekeurd door de
dierenarts. Na een openingswoord van de voorzitter van de
IFR, de voorzitter van de Franse rottweilerclub en de
keurmeester werd er geloot. Ik trok lotnummer 1, dus ik zat in
de eerste groep. Gerrie zat in de tweede groep. Arie mocht op
de dinsdag ook met de eerste groep mee voor IFH 2.

Maandagochtend trok ik de gord�nen open en zakte de moed
m� in de schoenen: het hoosde en het onweerde. Twee weken
voor ons vertrek naar Frankr�k heb ik met soortgel�ke
omstandigheden gespeurd en had de regen alle geur
weggespoeld, waardoor Ziva het enorm moeil�k had. Je kunt
overal op trainen en op inspelen, maar op het weer heb je
totaal geen invloed en je hebt het er maar mee te doen. Ik was
enorm zenuwachtig, zo erg dat ik er buikp�n van had en
missel�k van werd. In de auto heb ik wat van m�n favoriete
nummers gedraaid en heel hard geduimd dat we op het
speurveld lotnummer 3 of 4 zouden trekken, aangezien die
sporen waren gelegd nét nadat de ergste regen gestopt was.

Het lot bepaalde echter anders, we kregen weer nummer 1 en
mochten als eerste van start. De speurvelden zagen er top uit:
een aardappelveld met groenbemester en wat gras. Dat kent
Ziva vanuit Eenrum, dus dat moest toch goed komen?

Aangezien we er t�dens de loting achter kwamen dat de
keurmeester geen Engels sprak, had ik besloten me in het
Frans aan te melden. Het klinkt gek, maar door me daarop te
focussen werden de zenuwen wat minder. M�n aanmelding
werd met een glimlach en een "très bien" ontvangen en we
konden van start.

De wedstrijd



Ik zette Ziva aan, ze beweegt b� het piket wat naar
links en rechts om goed geur op te pakken, om
vervolgens in opperste concentratie te vertrekken.
B� iedere stap die ik zette verloor ik meer van m�n
zenuwen en groeide ik van trots (en door de
enorme hoeveelheid klei die onder m�n schoenen
geplakt zat). Voor m� zag ik en hoorde ik een
hondje dat compleet in haar element was en deed
waar ze zo goed in is. Ik hoorde haar de geur
opsnuiven, ik zag haar iedere stap van hak tot teen
doorzoeken en de hoeken perfect nemen. B� de
voorwerpen ging ze traag af, maar dit weet ik en
heb ik voor lief genomen. Als Ziva b� het laatste
voorwerp gaat liggen, zien de supporters dat de
spoorlegster die achter ons loopt een dansje doet.
Ik meld me af en de beoordeling komt. Ik zie dat de
keurmeester 96 heeft opgeschreven en wil al
juichen, maar de spoorlegster wil ook wat zeggen.
Ze noemt het speuren "magnifique" en ik kr�g er
nog een punt b�: 97 punten!!! Op een WK!!! Hoe
dan?! Als ik terugloop naar de supporters, die ik
met vragende en gespannen gezichten zie k�ken,
komen de tranen: tranen van trots, van bl�dschap
en een ontlading. Wat een prestatie van m�n
meisje!!
In de aanloop naar de wedstr�d hebben Gerrie en ik het er gekscherend over hoe tof het zou
z�n als we weer nummer 1 en 2 zouden worden, net als op het NK. "Team dames aan de top!"
roepen we nog lachend. En warempel: als Gerrie klaar is met speuren en we van veraf zien
dat ze 2 vingers in de lucht steekt, weten we dat we weer samen op het podium staan, wéér
als nummer 1 en 2 en wéér z�n daar de happy tears.

Dinsdag mochten Arie en z�n Amboss hun kunsten laten zien en behalen ze 90 punten. Een
topprestatie, helaas niet genoeg voor een podiumplek. Maar dit mag de pret niet drukken, het
Nederlandse team IFH heeft het echt geweldig gedaan!

In eerste instantie zouden de speurhonden dinsdag gehuldigd worden op de hondenclub,
maar gelukkig wordt er gekozen om de huldiging in het stadion te doen t�dens de
openingsceremonie. En dan sta je in een stadion met ongeveer 70 andere rottweilers en hun
geleiders, je ziet de supporters op de tribune, je hoort jouw naam en die van jouw hond, je
mag plaatsnemen op de hoogste plek op het podium en je hoort het Wilhelmus dat voor jullie
gespeeld wordt. Je k�kt naast je en k�kt in de twinkelende oogjes van je hond. Dan wordt je
hart verwarmd door trots en kun je alleen maar glimlachen van oor tot oor. 



Dit is waar je samen naartoe gewerkt hebt, waar je
zoveel t�d en energie in hebt gestoken en wat je af en
toe bloed, zweet en tranen heeft gekost. Maar het was
het allemaal waard, we z�n gewoon wereldkampioen!

En hoe f�n is het dat je vervolgens de hele week nog,
zonder zenuwen, kunt genieten van het evenement.
Het evenement dat draait om jouw twee grootste
passies, de rottweiler en hondensport, en dat je
daarvan mag genieten met allemaal geweldige
mensen die deze passies delen. We hebben de rest van
de week op een roze wolk gezeten en genieten nu nog
steeds na van dit prachtige evenement. Hard work
pays off!! En daar gaan we nog lekker mee door.

Marieke en Ziva



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



In 2019 kwamen drie vrouwen b� elkaar met een gek idee: laten we het NK Hollandse
Herders IGP weer nieuw leven inblazen!! We begonnen enthousiast met de plannen, die
natuurl�k direct weer de �skast in konden vanwege een pandemie. Maar het
enthousiasme bleef, waardoor we dit jaar alweer onze tweede editie mochten
organiseren, nadat er al een aantal jaar geen NK op de agenda heeft gestaan.
Het NK Hollandse Herders is officieel erkent door de NHC (rasvereniging van de
Hollandse Herder), waardoor de winnaar van het NK automatisch de wildcard kr�gt voor
deelname aan het NK Werkhonden. Dat is een prachtige bonus!

De bakermat van het NK HH ligt in Hoogkerk: zo’n ruime 15 jaar geleden werd daar het
eerste Nederlands Kampioenschap IPO voor dit Hollandse ras gehouden. Dat was een
logisch gevolg op het feit dat de familie Stienstra al jaren een zeer bekende en
succesvolle fokker van Hollandse Herders is. Hun passie voor de sport en het ras in
combinatie met hun enorm brede netwerk, was een perfecte voedingsbodem voor een
complete schare aan super enthousiaste deelnemers. En dit voor vele jaren achter elkaar.
Het ging dan niet eens alleen om de wedstr�d, maar het herzien van oude vrienden, het
maken van nieuwe vriendschappen en een weekend lang genieten van elkaars
gezelschap. Het afsluitende feestje, de gezellige weekenden met late avonden, korte
nachten en prachtige herinneringen. En als je dan nog het podium behaalde, was dat een
mega pr�s op een weekend met een gouden randje.

Maar t�den veranderen en daar waar vroeger nog zo’n 25-30 deelnemers uit diverse
landen, aan de start stonden, moet een organisator tegenwoordig b�na smeken om
deelnemers zich te laten inschr�ven. De reden hiervoor is heel divers, maar we kunnen
ook zeker stellen dat Corona hier niet positief aan heeft b�gedragen.

NK Hollandse Herders IGP 2022
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Jaren geleden heeft HSV Hoogkerk het NK-stokje al eens
overgedragen en toen zou HSV Batavia in Lelystad de
organisatie op zich nemen. Helaas, de deelnemers
bleven uit en de wedstr�d werd afgeblazen. Maar dit
jaar konden we voor de 2e keer op r� de deuren weer
openen voor het NK. Wat een feest!! Op 25 september
was het opnieuw beurt aan m�n thuisclub HSV Batavia
te Lelystad om als gastclub te functioneren en ik ben
m�n clubgenoten dan ook heel dankbaar voor hun hulp,
inzet en het opgeven van trainingsdagen om al die
Hollandse Herder liefhebbers een mooie dag te
bezorgen.

En het was ook echt een waanzinnige dag, waaraan
een flinke organisatie aan vooraf ging. Er is aan veel
details gedacht en het liep - b�na - allemaal gesmeerd!
Het aantal deelnemers was misschien laag te noemen,
maar momenteel z�n veel wedstr�dhonden vroegt�dig
met pensioen gegaan en z�n er ook veel jonge honden
aangeschaft, want vanwege de pandemie had men nu
toch alle t�d voor een pup. De nieuwe aanwas staat dus
te trappelen om straks deel te mogen nemen, maar z�
z�n nog even in opleiding. 
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We hebben er voor gekozen om de wedstr�d ook open te stellen voor
deelcertificaten en dat heeft een heel leuk succes opgeleverd, want twee
honden die vroeger meededen aan de Hollandse Herder wedstr�den, maar
nu niet het volledige programma konden draaien, deden wel mee met één of
twee deelcertificaten. En zo kwamen er 8 deelnemers aan de start.
Deze groep mensen traint regelmatig met elkaar, we z�n WK-teamleden,
trainingsmaatjes…en op deze wedstr�d rivalen met een gezonde sportiviteit.
Geleiders werden toegejuicht, maar ook weer opgevrol�kt als het minder
goed was gegaan.
Eén Duitse deelnemer was nieuw in het gezelschap en z� heeft zich positief
verbaasd over de sfeer en de saamhorigheid en k�kt nu al uit naar de
wedstr�d van volgend jaar. Want wereldw�d is de ‘Family of the Dutch
Shepherd’ een ontzettend hechte en gezellige groep mensen en dat is de
perfecte basis voor een meer dan goede sfeer onderling. Zelfs liefhebbers van
andere rassen, maar ook HH liefhebbers die totaal andere sporten beoefenen,
waren aanwezig om te k�ken naar de prestaties van de IGP geleiders. Wat
een warm publiek!!

Veel dank aan al deze vr�willigers die zich deze dag belangeloos hebben
ingezet, maar natuurl�k ook de sportieve inzet van de keurmeesters die
waardig keurden en tevens opbouwende kritiek leverden, spoorleggers die in
de vroege uren hun kilometers hebben gelopen en de pakwerkers die de
honden op geweldige w�ze hebben gedraaid. En daarnaast de vele gulle
sponsors, wat een warme b�drage hebben jullie geleverd. Met het
deelnemersveld is deze wedstr�d niet te financieren, dus dankz� vele
sponsoren die de Hollandse Herder een warm hart toedragen is dit toch
geluk!
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Het was de laatste wedstr�d als A-pakwerker voor Joeri Imbos, een sportieve
pakwerker die ook in Hoogkerk heel wat uren op het veld heeft gestaan. Aan het einde
van de wedstr�d hebben we hem uiteraard even in het zonnetje gezet, met een
prachtige wanddecoratie van z�n eigen honden.

Zelf heb ik meegedaan met m�n gestreepte vriend Holland Rasco v. Le Dobry. Ondanks
dat Rasco heel goed weet wat er van hem verwacht word, had ik bl�kbaar toch wat
moeite om met de 3 petten die ik op had (organisator – voorzitter Batavia – deelnemer
NK ) m�n zenuwen onder controle te houden. En om eerl�k te z�n; dat ging b� het
speurveld al mis. Alle goede adviezen ten sp�t; hier ligt nog een flink leerproces voor m�
in het verschiet. Onvoldoende concentratie van m�n kant, kan nooit resulteren in een
perfecte uitvoering van de hond. Rasco deed z�n best, maar we hebben aardig wat
punten laten liggen. Toch mochten we vol trots naar huis met de 2e plaats. Kortom;
voor volgend jaar hebben we een doel!!

De uitslag was op het speurveld al b�na bepaald, maar bleef toch spannend op het
laatst. Met uiteindel�k de zeer terechte winnaar Armand Luitwieler met de enige teef in
het gezelschap, z�n Arai.

Uitslag NK HH IGP 2022:
IGPIII:
1. Armand Luitwieler met Drak’era Dagg - 270 punten – NL Kampioen
2. Melinda Fekken- de Kle�n met Holland Rasco v. Le Dobry - 255 punten
3. Theo Vliegenberg met Xalto van Valesca’s Home - 255 punten

IGPII:
1. René Pots met Lasco van Valesca’s Home – 279 punten

Alle deelnemers bedankt voor deze mooie en sportieve dag en van harte gefeliciteerd
met jullie behaalde resultaten!

Groeten namens de werkgroep ‘NK Hollandse Herders IGP’,

Melinda Fekken- de Kle�n





Soms moet je jezelf eens verwennen en denken "Dat is een leuk cadeautje voor m� en m�n
hond." Een workshop van Shirley Clowes op 8 en 9 oktober bleek dat inderdaad te z�n.

Deze mail kreeg ik vooraf van Gwen Griffioen:

Goedemorgen allemaal, 
Aankomend weekend is de workshop van Shirley waar jullie je voor op hebben gegeven. We
starten 9.30, graag 9.00 uur aanwezig z�n. De weersvoorspellingen z�n goed. 
Zaterdag 16 en zondag 19 graden. Neem gepaste kleding en schoenen mee. Daarnaast al je
training spullen die je nodig mocht hebben. Er ligt een l�st in de kantine waar je naam op kan
zetten voor de volgorde. 
Mocht je je nog niet opgegeven hebben voor de lunch b� Claudia kan je dat b� m� doen.
Graag z.s.m... Zaterdagavond zullen we uit eten gaan of eten bestellen. 
Ik zie jullie van het weekend. 
Groetjes Gwen

De workshop was in Standaardbuiten, 2,5 tot 3 uren r�den vanaf hier. Het zou een weekend
worden met alleen maar dames. Op een superlocatie. Van eigenaar Claudia mocht ik slapen
in een soort B&B-kamer. Bed, douche, ontb�t, lunch, alles was prima geregeld! Wat wil een
mens nog meer.

Ik wilde niet te laat z�n, dus om 5 uur ging de wekker en om 5.30 wilde ik r�den. Ach ja,
muziekje op, koffie mee en alvast genieten van een ontspannen begin van een heerl�k
weekend. Het vooruitzicht om geen zorg te hebben om de catering, de planning en gewoon
als deelnemer aanwezig te z�n voelde al als een cadeautje. Zitten, k�ken, luisteren, rustig
kunnen kletsen met mededeelnemers (merendeels uit de obedience en 2 uit de IGP) en
natuurl�k zelf trainen.

Waarom obedience?
Ga je dan niet twee verschillende werelden door elkaar halen? Ik denk van niet. Obedience zie
ik als het f�n tunen van oefeningen die ik in de IGP kan gebruiken. De oefeningen nog meer in
stukjes delen, zodat je je hond nog beter uit de verf kan laten komen in z�n oefeningen. Hier is
binnen de IGP weinig tot geen oog voor. De manier van oefenen spreekt m� persoonl�k heel
erg aan.

Een vreemde eend in de bijt
Obedience Workshop met Shirley Clowes



Shirley is een mevrouw met een respectabele leeft�d van
in de 70. Ze beschikt over superveel kennis en ze heeft
veel titels behaald. Ze heeft veel gedraaid op Crufts in
Engeland. Shirley is een vrouw met super veel inzet, een
perfecte timing en ze blinkt uit in het correct lezen van
honden. Ik heb dit jaar al eerder een workshop b� haar
gevolgd en merkte dat één weekend te kort is om de
manier van handeling te beheersen. Daar wilde ik me
echt in verbeteren.

Focus
T�dens dit weekend lag voor m� de focus op Dobry leren
om direct vanaf stap één goed in de pas te laten komen.
Dat heeft heel wat voeten in de aarde. Je wilt voorkomen
dat je hond in telgang gaat lopen. Elke deelnemer kreeg
per dag 2 sessies van precies een kwartier met Shirley.
Dit klinkt kort, maar het kostte zowel Dobry als m� veel
energie! Eerst maar eens goed leren om voer vast te
houden, namel�k tussen de vingerpunten. Hoe moet de
positie van het hoofd z�n om hem beter uit z�n
achterhand te laten werken? Hoe start je om hem te
motiveren om beter z�n best te doen om de beloning te
kr�gen? Hoe leer je hem duwen? Wat beloon je t�dens
een oefening en wanneer? Hoe z�n je passen? Hoe
activeer je het spel zodat h� gaat duwen tegen de
vingertoppen aan? Hoe hou je het leuk? Echt dan ben je
bl� dat een Shirley zegt wanneer je moet belonen en
wanneer je overgaat tot spel. Wat is spel? Geen bal
weggooien. Hoe is je beloningswoord en wat is de Cue
waarop h� het goed doet?

Na 35 jaar IGP Hondensport is het nog steeds
intrigerend hoe mensen je iets kunnen en willen leren. Op
voorwaarde dat je ervoor openstaat natuurl�k. Als je het
maar leuk vindt om kleine vorderingen te maken en het
samenspel tussen jou en je hond naar een hoger level te
brengen. 

Het was een ontspannen weekend. De lunch was
heerl�k, de sfeer goed en de hondensporters waren
gedreven. Dat maakt hondensport leuk, ook al is het
geen IGP. Helaas zit er in het noorden geen obedience
expert, want anders wist ik het wel. Dobry en ik hebben
genoten en daar doen we het voor! Op naar een
volgende b�eenkomst en mocht IGP toch niet meer als
sport kunnen of mogen, dan kan ik alt�d nog
overstappen naar Obedience. Want dat is ook heel leuk
en veelz�dig met mooie finesses.

Bedankt Gwenn, voor de uitnodiging, Claudia bedankt
voor de mogel�kheid tot overnachten en het heerl�ke
eten. Shirley bedankt voor de w�ze lessen.

José Stienstra
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Begin dit jaar ben ik begonnen met het geven van de cursus detectie b� ADC. De animo is
groot en inmiddels is er een groep voor beginners en gevorderden. In 2023 starten we met
een vervolg.

Detectie is het speurwerk waarb� de hond een specifieke geur moet opzoeken en deze
dan ‘verw�zen’: zitten (of liggen) en staren naar de geurbron. Veel mensen kennen het wel
van douane- en politiehonden. Met detectie geef je je hond meer zelfvertrouwen en
versterk je de band tussen jou en je hond. 

Wat maakt detectie nou zo leuk en interessant?
Als ik k�k naar de diversiteit van deelnemende honden, b�voorbeeld een Cocker Spaniël,
Hovewart, Golden Retriever, Bordercollie en Tervurense Herder, dan z�n dit honden met in
aanleg verschillende talenten. Toch hebben ze allemaal een geweldig werkende neus!!
Elke hond gaat wel op z�n eigen w�ze te werk. De ene hoeft niet alle details van een
zoekplek b� langs, maar steekt z�n neus in de lucht en ruikt welke kant h� op moet. De
andere gaat heel gedetailleerd met z�n neus overal b� langs om geen plek te missen en
vindt zo de geurbron.

Het is prachtig om te zien. Helemaal als de baas is afgestemd op de werkw�ze van de
hond. Want als je dat niet bent dan mis je de subtiele signalen waarmee je hond aangeeft
waar h� moet z�n. Maar ook z�n de honden slim. Heel slim. Ze hebben geleerd wat
verw�zen is: gaan zitten en staren naar de geurbron. Maar als ze moeite hebben met het
vinden van die geurbron, besluit een enkele hond wel eens om dan maar ergens lukraak te
gaan zitten en staren, want dat is immers alt�d goed en levert hem wat op. Toch?? Baas
in de war als deze niet weet waar ik de geurbron heb verstopt en beloont al voordat er is
gecheckt of de hond wel gel�k heeft. Oeps! Dit z�n komische situaties waar de baas in het
ootje wordt genomen door z�n eigen hond.

Met de gevorderde groep ging ik een naar het bos van Appelbergen in Glimmen. Geurbron
(kruidnagel in een metalen busje) verstopt en hond voor hond ging aan het werk. Allemaal
vonden ze de geurbron en verwezen ze op hun eigen manier. Hoe knap is dat tussen al die
andere interessante geuren!! Supertrots en daarna aan het warme appelgebak en koffie!!

ADC Detecie
door Anna de Kuyer





Het l�kt wel t�den geleden dat ik jullie verslag heb uitgebracht 
van m�n avonturen. De t�d is voorb� gevlogen.

Op 11 september heb ik samen m�n vrouwtje examen gedaan voor 
IGP 2, zoals ze dat noemen. Vrouwtje vindt examens alt�d een beetje
spannend, dan wordt ze zenuwachtig. Ik voel dat alt�d meteen aan
haar. Maar dit keer was ze minder zenuwachtig als t�dens ons vorige
examen.

We begonnen met speuren. Ik kan best wel goed zoeken, maar ik raak
nog snel afgeleid. En vandaag was er een enorme afleiding: er hadden
reeën over m�n spoor heen gelopen en die roken me daar toch lekker
zeg!!! Ik moest natuurl�k speuren, maar de geur van Bambi zorgde
ervoor dat ik steeds van het spoor afging. Uiteindel�k heb ik het spoor
afgemaakt, maar ik was niet meer zo geconcentreerd zul je begr�pen.
Gelukkig hadden we nog 75 punten over, pffff!

Daarna was het t�d voor appèl. Ik moest eerst afliggen met afleiding.
En tja, die afleiding was er zeer zeker! Vrouwtje was met Ziva witte
hond geweest en Ziva had daar dus ook gelegen voor deze oefening.
En Ziva ruikt alt�d zo lekker. Ik moest die geur natuurl�k even goed in
me opnemen, dus ik ben er maar even b� gaan staan. Vrouwtje riep
nog dat ik af moest, maar ik was helemaal in m�n nopjes met die
lekkere geurtjes. Uiteindel�k ben ik maar weer gaan liggen. Ook t�dens
de rest van het appèl was ik er niet helemaal b�. Toen ik af moest, rook
ik weer allemaal lekkere geurtjes, waardoor ik niet hoorde dat vrouwtje
m� riep. Ze riep daarna nog een keer “hier!!!” en toen kwam ik wel.
Volgens vrouwtje ben ik een clown, maar ja, dan moet je me maar niet
steeds Chase de mafkees noemen haha ;)

Met 80 punten op appèl en 88 punten op manwerk z�n we geslaagd.
Vrouwtje was erg bl� en opgelucht en ik heb ‘s avonds een heerl�k
botje gekregen, net als Ziva.

De razende reporter
Chase chasing stories

door Marieke Vaandrager



Na het examen gingen we heel vaak speuren. Ik hoorde vrouwtje zeggen
dat Ziva mee mocht doen aan het Wereldkampioenschap en dat we
daarom op vakantie gingen naar Frankr�k. Ik vond het heel leuk dat ik
steeds mee mocht speuren, want daardoor ben ik er ook steeds beter in
geworden. We gingen naar Eenrum, daar woont een hele lieve mevrouw
die m� alt�d koekjes geeft. Gerda heet ze. We gingen wel 2 keer in de week
b� haar speuren.

En toen was het zover: we z�n naar Frankr�k gereden. De autorit duurde
niet zo heel lang, het was wel een geslinger. Baasje zei dat h� nog nooit
zoveel rotondes achter elkaar had gehad als in Frankr�k. Toen we b� ons
huisje aankwamen was ik helemaal wild: wat een grote tuin!!! Ik heb lekker
met Ziva gespeeld en we hebben heerl�k b� de open haard geslapen. We
z�n heel vaak naar het bos geweest, want dat was vlakb�. Alleen in het
weekend konden we daar niet heen, want dan lopen er jagers in het bos en
dan is het er gevaarl�k voor ons. Ook hebben we een grote wandeling om
een meer gemaakt.

Als gauw was het t�d voor de wedstr�d. Ineens liepen er overal rottweilers,
zoveel heb ik er nog nooit gezien. Ik vind andere honden nog wel eens
spannend en soms doe ik een beetje stoer, maar volgens vrouwtje en
baasje heb ik m� heel goed gedragen. Vrouwtje en ik hebben ook nog op
een paar plekken getraind. Ondanks dat er zoveel honden waren heb ik
heel goed op m�n vrouwtje gelet, ze was trots op m� zei ze. Maar weet je
wat echt cool was? Ziva is wereldkampioen geworden!! Vrouwtje was heel
erg bl�. Zo bl� dat ze er zelfs van moest huilen, toen ze de punten hoorde en
later toen ze hoorde dat ze wereldkampioen was geworden. En Ziva was
ook helemaal bl�, want die wou de hele t�d met me spelen.

Na 2 weken z�n we weer naar huis gegaan en kon ik weer lekker op m�n
eigen plekkie chillen. Maar het was weer een groot avontuur. Ik hoop dat ik
jullie de volgende keer weer wat leuks te vertellen heb, want vrouwtje heeft
alweer allemaal nieuwe plannen gemaakt. Ik hoorde haar iets zeggen over
het NK speuren en dat Ziva dan Speurhond 2 gaat doen. Misschien kunnen
we dan weer naar het WK, dat is volgend jaar is Tsjechië. Ik word nog eens
een wereldreiziger zo.

Nou luitjes, ik spreek jullie gauw weer. Laters!
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Misschien mag je het wel een geluk b� een ongeluk noemen. Terugblikkend is dit namel�k
wel het beginpunt geweest van m�n loopbaan als zelfstandig ondernemer.

Ook w� hadden veel last van de novemberstorm in 1972. We waren op 13 november
onderweg van Hoogkerk naar Akkrum, waar w� b� een boerder� een veestal moesten
bouwen. Onderweg vlogen de takken ons om de oren en moesten we om omgewaaide
bomen pareren. Toen we b� het Margrietkanaal aankwamen dachten we de wind mooi in de
rug te hebben met onze blauwe VW bus. Helaas kwamen we bedrogen uit: we hadden de
wind op de z�kant van de bus richting het kanaal en ik moest al behoorl�k tegensturen. Al
met al een heel verhaal, maar om een lang verhaal kort te maken: we kwamen een boerder�
voorb� en van achter de boerder� kwam er ineens een enorme rukwind, die de VW bus
inclusief 5 inzittenden oppakte en ons deed belanden in het Margrietkanaal!

Gelukkig stond het water hoog, ongeveer 20 cm lager dan de oever. We knalden dus
gelukkig niet meters naar beneden. Het eerste komische wat m� b�staat is dat er van achter
uit de bus door m�n collega werd geroepen: “geen paniek, geen paniek”. En nog voordat ik er
op verdacht was kroop de man over m� heen (ik was de bestuurder), zo door het raam naar
buiten. In de tussent�d had ik inmiddels namel�k het raampje open gedraaid om uit de auto
te komen. Harm was de enige die met droge voeten de wal bereikte. Maar waarsch�nl�k
doordat de motor nog draaide, bleef de auto wat tegen de kant aan duwen, zodat men eruit
kon stappen. Harm probeerde de auto tegen te houden, met de ruitenwisser in de ene hand
en een handvol grassprieten in z�n andere hand.

Inmiddels leek iedereen uit de auto te z�n gekropen en we dachten dat iedereen weer veilig
op de wal stond met de grond onder de voeten. We begonnen te tellen, maar we misten
Gerrit, m�n broer! Die zat nog in de auto, want h� stond niet aan de wal. Dus wat doe je dan?
Plons, het water maar weer in. De auto was inmiddels 4 á 5 meter van de kant gedreven. Op
een gegeven moment kwam ik b� het busje en kroop Gerrit er net uit. Gezamenl�k z�n we
naar de kant gezwommen. Aan de kant gekomen vroeg ik hem: “waarom bleef j� zo lang in
die bus zitten?”. “Nou”, zei h� nuchter, “ik heb het licht nog even uitgedaan en de motor
uitgezet”. Later heb ik hem nog bedankt dat h� me weer naar het busje toe liet zwemmen. In
m�n dikke kleding en dienst kistjes was het behoorl�k zwaar zwemmen, maar in nood moet
je wat. We hadden veel kleding aan, omdat de verwarming van de VW bus het al lange t�d
niet meer deed. De kapotte kachel werd later een vervolg op m�n loopbaan.

Met z�n v�ven liepen we arm in arm, elkaar goed vasthoudend, want de storm was enorm
hevig, met harde rukwinden. Voor hetzelfde geld werd er iemand opgepakt door de wind en
het kanaal ingeblazen. We gingen op zoek naar een boerder�, waar we ons verhaal deden.
We werden door deze mensen goed verzorgd en voorzien van droge kleren.

Inmiddels waren de politie en de brandweer gebeld, deze waren snel ter plaatse. Ook de
timmerman van aannemer Van Der Woude was gearriveerd. H� was eerst naar de boerder�
gegaan waar w� de veestal aan het bouwen waren, een paar kilometer verderop. Daar
aangekomen had h� aan de boer gevraagd waar de Groningers waren. “We hebben hier
geen Groningers gezien”, zei de boer. De timmerman schrok en zei: “dat is niet best! Dan
z�n ze allemaal verzopen, want ik meende dat ik onderweg het dakje van een blauwe VW
bus zag dr�ven aan de andere kant van het Margrietkanaal! Bel de brandweer! Ik r� terug
naar de plek van het ongeval!”.

Daar aangekomen stond de timmerman zenuwachtig te k�ken hoe de brandweer bezig was.
Ik klopte hem op de schouder, heb nog nooit iemand zo snel l�kbleek zien worden en h�
stamelde “Oh Klaas, prachtig! Jullie leven nog!”

Klaas Stienstra
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Training in Duitsland

Hondensport Hoogkerk        nog beter bereikbaar!





Graag willen we u naar aanleiding van de vanmiddag gehouden ALV/ Raad van
Afgevaardigden berichten over het volgende:
De vergadering heeft gestemd en besloten tot het overgaan op het toestaan van de
afname van deelcertificaten t�dens examens en wedstr�den die gehouden worden b�
onze lidverenigingen.
Een en ander zal geïmplementeerd moeten worden op de website om de uitslagen goed
te kunnen verwerken. Zodra dit gedaan is, zullen w� u daarvan berichten. De opdracht
aan de webbouwer zal maandag 31 oktober worden gedaan. We verwachten/hopen
dat dit begin van 2023 gereed en klaar voor gebruik zal z�n.

Regiowedstrijd 2023 Nieuws

Op de Nederlandse individuele en verenigingskampioenschappen van de NBG ( NI&VK)
van het afgelopen weekend (15 en 16 oktober) te Harderw�k, bleek b� navraag dat zich
nog geen vereniging uit onze regio had aangemeld om de regiowedstr�d van 2023 te
organiseren.
Aangezien dit zou betekenen dat er dan, willen er leden van jullie vereniging meedoen
aan de NI & VK van 2023, in principe elders moet worden deelgenomen aan een
regiowedstr�d in het land.
Om dit uit de weg te gaan hebben w�, HSV Vooruit, toch besloten om deze wedstr�d te
organiseren. De TC (technische commissie) van de NBG heeft hier inmiddels haar
goedkeuring aan gegeven.
De wedstr�d zal gehouden worden op 30 april 2023 te Jubbega.
W� hopen dat jullie je leden kunnen aansporen om hier aan mee te doen, zodat w� meer
deelnemers kunnen verwelkomen dan b� de afgelopen regiowedstr�d. (5 deelnemers !!!)
Nadere informatie zal geruime t�d voor de wedstr�ddatum worden medegedeeld.
Vriendel�k groetend,
Peter Suurme�er
Mobiel: 0612101065

NBG ZAKEN
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De NBG brainstormavonden z�n gecanceld. Onze Vereniging gaf ook geen input toen de
CWH vroeg om mee te denken over het stimuleren van de hondensport. Als we naar de
hondensport k�ken kunnen we denk ik wel stellen dat het niet goed gaat en dat het
zeker niet vanzelf goed gaat komen.

M�n eigen motivatie om dingen te organiseren of om op wat voor manier ook het
voortouw te nemen is tot een nulpunt gedaald. Helaas wordt het organiseren van mooie
evenementen als de Holland Cup, de Le Dobry Bokaal, de NK Hollanders c.q. WK
Hollanders niet door anderen opgepakt.

Ik weet dat vanaf de z�l�n commentaar geven makkel�k is. Maar ik weet ook dat m�n
passie nog steeds ligt b� het trainen van honden en ook b� onze sport. Om die reden
laat ik nu tóch van m� horen.

Natuurl�k is het een supermooi gebaar dat we niet naar een andere regio hoeven om
ons te kwalificeren voor het NIK. Het is ook geweldig dat een vereniging de organisatie
op zich wil nemen. Aan de ander kant denk ik ook: wie écht aan het NIK wil deelnemen
laat zich echt niet weerhouden door het feit dat de kwalificatie in een andere regio is.
Vorig jaar was er veel ophef over het feit dat de VDH PAK in het noorden en de
Regiowedstr�d in het noorden op precies dezelfde dag plaatsvonden. Je dwingt
deelnemers om voor 1 evenement te kiezen. Dit geldt ook voor geïnteresseerden die als
publiek naar de wedstr�den gaan. Beide evenementen missen door deze ongelukkige
planning zowel deelnemers als publiek.

Tot m�n grote verbazing z�n de PAK Groningen, Friesland en de NBG Regio Noord
volgend jaar weer op dezelfde dag. Ik begr�p dit niet, want hoeveel mensen z�n er niet
zowel lid van de NBG als de VDH? Je zou toch denken dat er na alle ophef wordt
besloten om de evenementen in 2023 niet weer op dezelfde dag te plannen?
Ik denk dat de onderlinge communicatie, samenwerking en saamhorigheid de reden z�n
dat het niet goed gaat met onze sport. Mogel�k reageren mensen daarom ook niet op de
oproep van de NBG en de CWH om met suggesties te komen. Ik begr�p ook niet
waarom africhters en organisatoren de koppen niet samen steken. Waarom bl�ft
iedereen op z�n eigen eilandje zitten?

Is het niet mogel�k om van de noordel�ke VDH PAK en de noordel�ke NBG
Regiowestr�d één groot evenement te maken? Deelnemers en publiek hoeven dan niet
meer te kiezen naar welk evenement ze gaan. Het grote deelnemersveld van 1
noordel�k topevenement zal zelfs meer publiek trekken. Dat l�kt m� in elk opzicht een
win-win situatie die het overwegen waard is.

Natuurl�k had ik ervoor kunnen kiezen om dit niet openbaar te uiten. Maar m�n passie
voor de hondensport maakt dat ik dit toch schr�f. Ik wil achteraf niet denken: waarom
heb ik dest�ds niks gezegd?

José Stienstra
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Speurworkshop te Hoogkerk, organisatie Eric-Jan Stoffels en Jack Stienstra 

Internationale training afd. B en C
Nk Speurhonden voor Rottweilers

Landel�ke C pakwerkers dag te Harderw�k
NK Speurhonden te Sch�ndel

Landel�ke B pakwerkers dag te Harderw�k

Klusdag, lampen vernieuwen, bomen snoeien, afval opruimen

Oudjaarsborrel en afsluitingstraining 2022

AGENDA HONDENSPORT

26 nov.

27 nov.

3 dec.
3 & 4 dec.

10 & 11 dec.

27 dec.

31 dec.

7 t/m 9 april

30 april

21 & 22 okt.

16 t/m 22 okt

World Dutch Shepherds Federdation 
WC IGP/Agility/Obedience/Mondioring te Romenië

NBG NRK 1 te Jubbega

NIVK NBG

IFR WK Rottweilers IGP & IFH Jindrichuv Hrade, Tsjechië
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rOndje50

Voor € 50,- staat uw foto, logo of naam hierb�.
Wilt u Hondensport Hoogkerk ook steunen, neem dan gerust contact met ons op.

My Little Pony

Alie & Jan Pastoor

Johan Pelsma



Kennel v. Fort Blankenburgh

Henn Martens
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Competing with dogs
is not a competition
to see who seems

the most put together.
 

Competing with dogs
is about YOUR journey

with YOUR dogs.


