Hovawart Club Nederland NIEUWS

AANKONDIGING
16 September Kampioenschapsclubmatch HCN/HVN 2018

Waar?

Op de mooie locatie van KC Pampus –

Weteringweg 2, Almere
Wanneer?

Zondag 16 september 2018

Ja, op 16 september is het weer zover. De jaarlijkse happening van Hovawart Club Nederland i.s.m.
onze zustervereniging de Hovawart Vrienden Nederland. Al voor vierde keer organiseren we
gezamenlijk de Kampioenschapsclubmatch (KCM) waar onze honden worden geshowd en gekeurd.
Hovawarts, teven en reuen, vanaf 4 maanden oud kunnen deelnemen. Bij de reuen geldt dat deze
niet gecastreerd mogen zijn om deel te nemen aan de show.
In de show worden de Hovawarts professioneel gekeurd door specialisten, aan de hand van de
rasstandaard. Het kan zijn dat u uw hond niet kan showen, omdat hij gecastreerd is, blind aan een
oog of een tand mist, etc.. Maar u wilt toch dit jaarlijkse evenement niet missen? Kom
gewoon…Het is namelijk altijd een feest van ontmoetingen, gezelligheid en bijkletsen.
En, ook nu hebben we voor àlle honden, of je nu wel of niet meedoet met de show, de allrounders!
Dit jaar is het een kennismaking met Hoopers!! Een blessure-ongevoelige, vrij jonge, populaire
hondendiscipline. Je kunt voor een hele kleine bijdrage – dus geef je wel van te voren op met
hetzelfde inschrijfformulier als voor de show!!!! – een workshop Hoopers volgen.

Onze Keurmeesters
We zijn verheugd met onze keurmeesters voor deze KCM. Een duo van nationale en internationale
klasse.
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Carla Dusseldorp (NL)
Sinds haar eerste hond, een kruising
genaamd Moshe, kregen honden een
steeds grotere rol in haar leven.
Met de komst van de Leonbergers, leerde
ze de wereld van de hondenshow en de
Kynologische kennis kennen. Het eerste
ras dat ze ging keuren was de Leonberger.
Daarna volgden twee andere oude liefdes:
de Newfoundlander en de Hovawart.
“Wat ik zo leuk aan de Hovawart vind is dat het zo'n no-nonsense hond is. Een hond die
nog steeds 100% in staat is om te werken. Functioneel, intelligent, en vol energie. Een ras
om van te houden!”
Carla komt al jaren op onze KCM. De ene keer als schrijver, dan als toeschouwer en eerder
voor stages. Ze vindt het echt heel bijzonder, en heel eervol om deze keer als keurmeester
aanwezig te zijn.

Gustaav (Staf) van den Bosch uit België

Staf Van den Bosch is al sinds 1999 een internationaal erkende keurmeester. Diverse rassen
uit de rasgroep 2, waaronder de Hovawart keurt hij. Sinds 2012 is hij een rasgroep specialist
voor deze gehele groep (rasgroep 2). Staf keurt nationaal en internationaal, waaronder in
Finland en Rusland, Benelux show etc. Hij is sinds jaren ook de vaste ras specialist voor de
Belgische Hovawart Club voor de karaktertesten (naast uiterlijk). Staf is een officiële IHF
Hovawart specialist/keurmeester.
Kortom een happening om niet te missen. Kijk op de website www.hovawartclub.nl voor het
inschrijfformulier en schrijf je in!!!!
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Meer over Hoopers
Hoopers is dé nieuwe hondensport in Nederland. Oorspronkelijk komt deze vorm van hondensport
uit Amerika. Daar is het ontwikkeld voor honden die nog niet aan Agility (Behendigheid) mee
kunnen doen omdat ze te jong zijn of voor de honden die te oud zijn en de lichamelijke belasting
niet meer aan kunnen. Ook in Duitsland en Zwitserland wordt al veel gedaan met deze sport. In
Nederland is het nu helemaal in opkomst.
Uiteindelijk is Hoopers nu een leuke, nieuwe en volwaardige opzichzelfstaande hondensport
geworden en volop in ontwikkeling.
Hoopers is een sport met bepaalde fysieke en mentale eisen. De aangepaste hindernissen zorgen
voor een minimale lichamelijke belasting voor zowel hond als handler. Dat betekent dat vrijwel
elke hond kan meedoen met deze sport en ook vrijwel elke handler kan dit doen.
Van de hond wordt veel denkwerk verwacht, maar ook fysieke uitdaging. Van de handler wordt
ook veel denkwerk verwacht, maar het fysieke aspect is voor deze zeer beperkt. En dat betekent
dat ook mensen met een lichamelijke beperking toch een hele leuke actieve sport kunnen
beoefenen samen met hun hond(en).

Geschikt voor…
Hoopers is dus geschikt voor een zeer brede doelgroep.
•
•
•
•
•
•

Het is een volwaardige opzichzelfstaande sport geschikt voor bijna alle honden.
Het bevordert de samenwerking en binding met de handler.
Het brengt meer rust in de hond, omdat de hond ook nadenkt.
De handler wordt bewuster van de eigen lichaamstaal.
Het kan dienen als voorbereiding op een andere sport.
Honden die fysiek minder belastbaar zijn, kunnen alsnog een leuke sport beoefenen.

En Hoopers is ook goed te combineren met andere sporten, omdat dit niet conflicteert met andere
oefeningen. Dat maakt dit een sport voor honden van alle leeftijden.

De KCM Commissie
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