
Kennismaking met
Manon Dillenius, de 
nieuwe en onverwachte 
Nederlands Kampioene 
Werkhonden 2018

De (nog net) 49-jarige Manon, ze wordt in september 50, woont samen met partner Sico Goedhart in IJmuiden en is 
in het dagelijks leven, 4 dagen per week, werkzaam in het onderwijs. Manon werkt als intern begeleider voor kin-
deren met leer- en/of gedragsproblemen. Sico en Manon hebben 4 honden, 2 Mechelse herders en 2 Jack Russels 

en Manon is sinds 1996 actief in de hondensport, dus al zo’n 23 jaar. De hoogste tijd om deze sympathieke en gezellige 
dame eens aan de tand te voelen!

H&S: Manon, heb jij jouw reu Aikido 
vom puren Leben, al van pup af aan en 
waar komt hij vandaan?
Manon: “Ja, hij is als pup bij mij geko-
men. Toen ik in 2015 naar het WK zou 
gaan met mijn vorige hond DJ, heb 
ik ter voorbereiding, net als heel veel 
anderen, heel veel � lmpjes op You Tube 
zitten bekijken. Maar ik had al snel in 
de gaten dat dit niet veel ging helpen, 
behalve als ik speci� ek ging kijken naar 
wat ik nu graag wilde en zo kwam ik 
bij Romy Gerlach terecht. Zij is Wereld-
kampioene FMBB in 2015 geworden. 
Na het bekijken van haar � lmpjes was 
ik helemaal verkocht en dacht ‘zo hoort 
het eruit te zien’. Een beetje Ankie van 
Grunsven op een paard, het leek wel 
alsof het allemaal vanzelf ging. Dat was 
eigenlijk mijn ultieme voorbereiding, 
ik heb haar � lmpjes eindeloos bekeken 
en geprobeerd om dat op te slaan in 

mijn hoofd en dat na te bootsen. Toen 
Romy in 2015 Wereldkampioen was 
geworden bij de FMBB, heb ik contact 
met haar gezocht gewoon via de mail, 
om haar te feliciteren. Daar reageerde 
zij erg enthousiast op en zo is dat 
contact via de mail een beetje ontstaan. 
Na a� oop van het FCI WK in 2015, in 
Délemont (Zwitserland), waaraan ik dus 
zelf had deelgenomen, zijn wij toen op 
de terugweg bij Romy en haar partner 
Alec Meyer (in de wandelgang Fips) 
langs gegaan omdat zij een nestje had 
liggen en dat wilden wij wel eens met 
eigen ogen bekijken. We hadden de 
stille hoop dat we uit dat nestje wellicht 
een pup zouden kunnen kopen, maar 
wisten zelf natuurlijk ook wel dat dit 
niet zou gaan lukken omdat Romy in 
datzelfde jaar ook Wereldkampioen 
geworden was en dan is zo’n nest zo 
weg. Maar we zijn toch langs gegaan 

en hoopten, omdat de contacten er al 
waren en wij uit Nederland kwamen, 
dat zij het wel zou zien zitten en jawel... 
we hebben haar 1ste keus reuen als 
het ware gekregen, in zoverre dat we 
hen helemaal vrij hebben gelaten in 
de pup die wij zouden krijgen. We 
wilden graag een pup uit dat nestje, 
we wisten precies wat zij graag wilden 
zien in een sporthond, we hebben ons 
ook niet verdiept in de bloedlijnen, we 
zijn puur op vertrouwen van wat zij in 
hun honden willen zien afgegaan. Dat 
was namelijk exact hetzelfde als wij 
graag in een sporthond willen zien, dat 
lijkt nogal kort door de bocht en dat 
was het natuurlijk ook... We hebben 
de keuze voor onze pup dus bij hen 
neergelegd en met 16 weken hebben 
wij de pup, Aikido, opgehaald bij Romy. 
De regelgeving dat een pup pas met 
16 weken mag worden geïmporteerd 
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zorgde er dus voor dat we tussendoor 
nog regelmatig zijn langs geweest, 
we zijn er zelfs een week op vakantie 
geweest en dat allemaal om kennis te 
maken met de pup. We hebben dus 16 
weken moeten wachten, maar Romy 
heeft in tussentijd prima voor de pup 
gezorgd. In december 2015 hebben we 
Aikido dus opgehaald.” 

H&S: Waarom heb jij niet gekozen voor 
een pup uit eigen fok?
Manon: “Nou, dat was eigenlijk heel 
bewust. Ik heb me goed verdiept in de 
diverse lijnen, natuurlijk omdat we zelf 
ook gefokt hebben, maar op de een of 
andere manier kon ik niet vinden wat 
wij graag in een sporthond willen zien. 
Dat kon ik nergens in Nederland terug-
vinden. Kijk, ik fok natuurlijk al een hele 
tijd niet meer, DJ was mijn laatste zelf-
gefokte hond, maar zij is eigenlijk nooit 
loops geworden, dus een dekking zat er 
ook niet in. In Amerika zat wel een teef 
uit mijn lijnen waar ik heel graag een 
pup van wilde hebben. Die is ook ge-
dekt en heeft een nest gekregen, dat is 
allemaal goed gegaan, maar op dat mo-
ment trad ook die nieuwe regelgeving 
in werking m.b.t. de invoer van een pup 
uit het buitenland. Als je in die tijd een 
pup wilde importeren uit Amerika, dan 
kon je de pupprijs nog gerust driemaal 
verdubbelen en dat heeft dan vooral te 
maken met de invoer in Nederland. Je 
mag en kunt helemaal niets zelf doen, 
je hebt overal de hulp van instanties bij 
nodig en die vragen natuurlijk overal 
geld voor. Kijk, je neemt natuurlijk toch 
een zeker risico met de invoer van een 
pup uit Amerika en dat geeft ook niets 
en dat snap ik ook wel, maar dan vind 
ik een bedrag van € 3000,= toch wel 
een beetje gortig worden. We hebben 
ons destijds niet goed gerealiseerd dat 
dit de laatste mogelijkheid was om een 
pup uit onze eigen bloedlijn te kunnen 
krijgen, die ik graag terug wilde halen, 
maar dat was voor mij op dat moment 
niet te doen.” 

H&S: Je bent nu Nederlands Kampioen 
geworden en mag dus ook naar het 
WK op 13 t/m 16 september in Italië, 
ga je daar ook heen?
Manon: “Jazeker, we hadden daar 
totaal geen rekening mee gehouden en 
het lag ook niet in de planning, omdat 
we er echt niet op hadden gerekend 

dat we Nederlands Kampioen zouden 
worden. Kijk, we hebben een wildcard 
gekregen omdat we eind mei nog maar 
één wedstrijd hadden gelopen, dat 
was ook Aikido zijn eerste wedstrijd. 
In maart heeft hij zijn IPO 3 gehaald, in 
februari tijdens de Medio bokaal zijn 
IPO 2 en zijn VZH en IPO 1 hebben we 
in Duitsland gedaan bij Romy op de 
vereniging. Dat is dus allemaal best 
snel gegaan en hij draaide in mei zijn 
eerste wedstrijd om te kijken hoe dat 
zou gaan, nou dat ging eigenlijk prima 
want hij is daar ook eerste geworden, 
dat was bij de Midden Brabant Bokaal. 
In principe was de inschrijving voor de 
Nederlandse Kampioenschappen altijd 
half juni, dus voor ons was het helder; 
eind mei zijn eerste en voorlopig laatste 
wedstrijd en dan konden we dus niet 
meedoen aan het NK, maar dat vonden 
we ook niet erg, want de hond is nog 
jong. Toen kwam daar het verhaal van 
de wildcard en daar hebben we Jan Wil-
lem Tesink over gesproken, wij gingen 
regelmatig bij hem trainen en hij zag 
het wel zitten met ons. 

Hij heeft dit voorgelegd aan zijn me-
debestuursleden van de NVBH en die 
vonden het goed dat wij de wildcard 
zouden gebruiken. Jan Willem vond 
Aikido een jonge, talentvolle hond en 
om ervaring en routine op te doen, leek 
het hem een goed plan om die wildcard 
hier voor in te zetten. Daar kwam dan 
ook nog eens bij dat we deze wedstrijd 
zouden kunnen gebruiken om ons in 
te schrijven voor het NK van de NVBH, 
want dan hadden we 2 kwali� caties. Zo 
zijn we er een beetje ingegaan. 

Een aantal mensen vroeg ons nog van 
‘wat nou als je Kampioen wordt?’, nou 
daar had ik echt nog geen seconde over 
nagedacht, het idee alleen al... En toen 
was het dus toch zover, het was ook al 
vrij snel bekend, want na mijn bijtwerk, 
dat was om half twee, waren er al leden 
van de Commissie Werkhonden die 
vroegen of ik mee zou gaan naar het 
WK. Nou, daar moesten Sico en ik eens 
even heel hard over gaan nadenken, 
want we hadden dat ten eerste niet in 
onze vakantieplanning opgenomen 
en ten tweede ook gezien de leeftijd 

Manon, Aikido en Sico
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van Aikido, hij is natuurlijk gewoon 
nog heel erg jong. Nou, dan ga je met 
mensen praten en brainstormen waar 
je veel vertrouwen in hebt om dit eens 
te overleggen. Nu zijn we best wel 
selectief als het gaat om meningen 
van anderen, dus we hebben gewoon 
veel laten afhangen van wat Romy en 
Fips ervan vonden. Romy zei letterlijk 
‘je hebt nu de kans met weliswaar een 
jonge hond, maar je weet nooit hoe het 
leven verder gaat lopen, dus gewoon 
doen en gaan’. Dat heeft voor ons toch 
wel de doorslag gegeven.”  

H&S: Nog even terug naar die wild-
card, jullie kwamen toch ook in aan-
merking voor de wildcard van de NBG? 
Manon: “Oh ja, dat vergeet ik bijna 
te vertellen. Het was namelijk best 
bijzonder dat we op de dag dat we van 
Jan Willem Tesink te horen kregen dat 
wij de wildcard van de NVBH mochten 
gebruiken, ook werden gebeld door de 
NBG dat we ook in aanmerking kwa-
men voor de wildcard van de NBG. Maar 
toen hadden we al en heel bewust voor 

de NVBH gekozen. Ten eerste was dat 
met het oog op het Open Nederlandse 
Kampioenschap, daar mag je wel ge-
woon voor inschrijven, maar als je wilt 
meedingen naar het WK van de FMBB, 
dan heb je wel je kwalificaties nodig, 
dus dat was eigenlijk de insteek. Nou ja 
en toen werd ik Nederlands Kampioen 
en dan mag je sowieso mee ondanks 
het feit dat je geen 2 kwalificaties hebt 
gelopen.” 

H&S: Hoe is Aikido in het sociale ver-
keer, wat is het voor een hond?
Manon: “Het is een hele lastige en 
moeilijke hond. Het is een vrij scherpe 
hond en omdat ik in het onderwijs zit 
vergelijk ik hem qua gedrag wel eens 
met een faalangstig kind, hij slaat heel 
snel dicht. We hebben 2 jaar lang ont-
zettend veel geduld moeten hebben 
om hem überhaupt een beetje meer 
‘open te krijgen’. Hij wilde wel heel 
graag, maar als hij een fout maakte leek 
het wel een bevroren Border Collie, dan 
kon je er niets meer mee. Dat was dus 
nog een hele toer om hem een beetje 
vrolijk te laten ogen. Ik wilde heel graag 
dat het er een beetje vrolijk uitzag, 
dat was echt mijn streven, maar zoals 
gezegd het is een lastige hond, ook in 
sociaal verkeer. Het is voor ons een fijne 
hond en ik kan overal lopen want hij is 
heel erg beschermend, maar je moet 
me als vreemde niet op mijn schouders 
tikken, want dan heeft ie je te pakken 
voor je het weet. We moeten met hem 
gewoon altijd heel erg goed opletten. 
Wij zijn ons er terdege van bewust dat 
we met een kleine Rico Verhoeven lo-
pen, maak hem niet boos... Met andere 
honden weet ik het eigenlijk niet zo 
goed, maar dat contact gaan we ook 
altijd uit de weg. Bij ons in huis loopt hij 
samen met onze Mechelse herderteef 
DJ en de beide Jack Russels en dat gaat 
prima, maar buiten tijdens de wandelin-
gen vermijd ik het contact met andere 
honden altijd. Ik moet er wel bij zeggen 
dat ze wel altijd los lopen hoor, ze lopen 
ook op het strand nooit aan de lijn, 
maar dat kan ook want ze luisteren per-

fect. Ik heb ze van jongs af aan geleerd 
dat als er iets of iemand aankomt dat ze 
dan naast mij moeten lopen, dus dat is 
gewoon aangeleerd gedrag. Zelfs als hij 
een egel ziet, komt hij naast me lopen 
ha, ha...”

H&S: Jij hebt je honden in huis, wat 
vindt je van de stelling dat honden 
beter presteren als ze in de kennel 
worden gehouden, omdat ze dan meer 
contact en aandacht zouden hebben?
Manon: “Dat vind ik echt flauwekul! Ik 
ken die gedachtegang natuurlijk ook 
m.b.t. het contact dat beter zou zijn. 
Volgens mij is contact alleen maar bin-
ding, motivatie en ergens voor willen 
gaan, of je het nu over mensen of die-
ren hebt en daar zul je wel in moeten 
investeren. In mijn opinie betekent dit 
dat je ze eigenlijk constant om je heen 
moet hebben om ze op die manier 
goed te leren ‘lezen’ en zij jou, daar is 
mijn hele training ook op gericht. Niets 
is onvoorspelbaar, alles is aangeleerd 
en natuurlijk worden daarbij fouten 
gemaakt, in zo’n geval betekent dit in 
9 van de 10 keer dat ik iets niet goed 
heb gedaan. Dus ik kies er bewust voor 
om mijn honden altijd om me heen te 
hebben. Nu is het wel zo dat ze ‘s nachts 
allemaal in een bench slapen, ik voel er 
niets voor dat ze ‘s nachts op onderzoek 
uitgaan en elkaar gaan lopen plezieren, 
of met een bal gaan lopen spelen, maar 
als wij thuis zijn liggen ze altijd languit 
op de bank bij Sico . Ze gaan ook altijd 
mee in de auto, Sico neemt ze mee naar 
het werk in de auto en dat gaat prima!”

H&S: Een sporthond waarvan wordt 
verwacht dat hij prestaties neerzet op 
topniveau, heeft behoefte aan goede 
voeding. Wat voer jij je honden?
Manon: “Ik voer mijn honden Happy 
Dog en daar doen mijn honden het 
super op. Ik heb altijd een ander voor-
aanstaand merk voer aan mijn honden 
gegeven, maar die firma heeft blijkbaar 
de receptuur veranderd, waardoor mijn 
honden erg veel last kregen van hun 
darmen en ook dunne ontlasting, dat 

“Wij zijn ons er van bewust dat we met 
een kleine Rico Verhoeven lopen”
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kun je al helemaal niet hebben met 
sporthonden. Ik kreeg zelfs opmer-
kingen van de zijlijn dat mijn honden 
er zo schraal uitzagen, nou dat wil je 
natuurlijk niet. Bij een wedstrijd heb ik 
toen eens een zak voer van Happy Dog 
gewonnen en dat ben ik gaan voeren 
en dat ging eigenlijk best goed. Ik heb 
toen ook maar eens op de site van 
Happy Dog gekeken en zag dat ze ook 
diverse voeders speciaal voor gevoelige 
darmen in het assortiment hebben. Ik 
heb toen een paar zakken gekocht, dat 
ben ik aan mijn honden gaan geven en 
ze knapten zienderogen op. Ik zweer er 
nu bij, echt geweldig voer en ze eten 
het graag. Ik geef de honden nu de 
Supreme Sensible - Neuseeland variant, 
dat krijgen al mijn honden en dat gaat 
echt super! Daarnaast geef ik nog een 
voedingssupplement van een bedrijf 
uit Zwitserland, Ama-Dog, dat zich richt 
op spier- en body versterkende midde-
len. Die combinatie van Happy Dog en 
het voedingssupplement doen bij ons 
echt wonderen. Daarnaast rijden wij na 
iedere wedstrijd of zware training, naar 
de chiropractor en dat bevalt ons ook 
erg goed.”     

H&S: Bij welke vereniging train jij  
normaal gesproken?
Manon: “Nou, wij hebben een eigen 
team, team Stormvogels. We waren een 
beetje verenigingsmoe zo door de jaren 
heen er was altijd wel weer wat op een 
vereniging en dat ging ons niets bren-
gen. We hebben toen besloten om bij 
een andere vereniging een veld te gaan 
onderhuren en dat bevalt ons perfect. 
We trainen altijd met ons vieren en we 
zijn denk ik altijd net zo lang bezig qua 
tijd als andere mensen met z’n tienen, 
maar we hebben wel de tijd aan ons 
zelf en daar hebben we hele duidelijke 
afspraken overgemaakt. We huren het 
veld op twee momenten in de week en 
gaan veel uittrainen bij andere vereni-
gingen. Ik heb natuurlijk de mazzel dat 
Sico in het pak staat, dus dan kun je be-
hoorlijk self supporting zijn. We kunnen 
zelf ook nog wel het e.e.a. bedenken 
qua appèl en speuren, dus ach ja, het 
gaat eigenlijk wel goed zo. We zijn lid 
van NBG vereniging de Outlaws, van de 
NVBH en lid van de DMC, ja, waar moet 
je nog meer lid van zijn? We zijn overal 
lid van, maar we trainen op onszelf.”

H&S: Wat is jouw favo-
riete onderdeel in het 
IPO programma?
Manon: “Ik vind het 
allemaal geweldig en 
ik heb natuurlijk het 
meeste invloed op het 
speuren en het appèl, 
bij manwerk heb je 
natuurlijk altijd hulp 
nodig. Ik denk zelf dat 
ik me in eerste instantie 
het meest heb toege-
legd op het appèl, om 
dat helemaal goed on-
der de knie te krijgen. 
Dat heeft me echt jaren 
en jaren gekost en nu 
wil ik me nog veel meer 
in het speuren ver-
diepen, daar valt nog 
zoveel meer voor ons 
te halen. Als je tegen-
woordig bij de wedstrij-
den een beetje hoog 
wilt scoren, dan moet 
je gewoon uitmuntend 
speuren, anders loop je 
het niet meer in. Bij het 
speuren is 100 punten 
halen het gemakke-
lijkste, dus daar gaan 
we ons de komende 
jaren veel meer op 
focussen. We hebben 
ons ingeschreven voor 
spoorcursussen en 
spoorleggen om zo te 
kijken of we wat meer 
in de details kunnen 
gaan trainen.”

H&S: Heb jij voorbeelden in de hon-
densport, mensen waarvan jij zegt 
wauw, zo wil ik het ook?
Manon: “Zeker, ja, ja... Vanaf het prille 
begin toen ik net op een vereniging 
trainde heb ik vaak genoeg gedacht 
dat ik de hondensport op de manier 
waarop dat ging met trainen, toch niet 
zo heel erg leuk vond. Ik dacht toen 
dat het best op een andere manier 
kon en toen kwam daar in 2000 Ivan 
Balabanov, die Amerikaan, in beeld. Ik 
heb DVD’s van hem uit Amerika over 
laten komen en die heb ik echt verslon-
den, daarop ontdekte ik hele nieuwe 
ins en outs m.b.t. de training. Ik heb 
contact gezocht met Ivan Balabanov 

en verschillende workshops van hem 
gevolgd en dat was mijn allereerste 
kennismaking met een andere manier 
van trainen op werkhondengebied. 
Daarnaast heb ik ook veel geleerd van 
Mia Skogster, als ik zag hoe zij haar 
hond voorbracht dan dacht ik ‘hoe doe 
je dat nou’? Ongelooflijk! Mia was mijn 
2e grote voorbeeld, maar zij was niet 
zo toegankelijk om mee in contact te 
komen en uiteindelijk kwam ik bij Romy 
Gerlach terecht, maar dat is echt de 
jongere generatie, zij is ook een stuk 
jonger dan wij. Zij staat wel heel erg 
open om te helpen en wij rijden daar 
dan ook regelmatig heen, ondanks dat 
het helemaal in Oost Duitsland is, maar 
het loont alle tijd, energie en moeite.” 

15



H&S: Wat is het lastigste onderdeel 
voor Aikido van de drie IPO 
onderdelen?
Manon: “Dat is absoluut het appèl, daar 
ligt volgens mij de sleutel van alles, 
maar daar kan ook het meeste misgaan. 
Ik ben ervan overtuigd dat appèl de 
basis is voor alles, of we het nu hebben 
over speuren of over manwerk. Als er 
in het appèl iets aan schort, of dat er 
qua binding of contact iets niet goed 
gaat, dan heb je denk ik op alle drie de 
onderdelen een groot probleem. Wat 
mij betreft is IPO ook een 3 onderdelen 
wedstrijd en niet wat ik heel veel hoor 
dat mensen roepen ‘het is een gewel-
dige hond in bijten, of hij kan subliem 
speuren’ dan denk ik ‘ja, dat is mooi, 
maar het is wel een sport die bestaat 
uit 3 onderdelen’ en die moet je wel alle 
3 laten zien als je een beetje op niveau 
wilt meekomen. 

Dat is ook mijn streven, ik hoop het 
in alle drie de onderdelen goed te 
kunnen laten zien en natuurlijk heb je 
uitschieters, maar het zou niet gebruikt 
moeten worden om te compenseren 
op een minder onderdeel. Een hond 
die standaard 100 punten speurt en 
daarnaast standaard 80 of 75 punten 
appèl loopt, dat zou niet mijn ding zijn. 
Ik loop ook geen wedstrijd als ik een 
onderdeel heb waarbij ik denk ‘oeps als 
dat maar goed gaat’, dat is ook niet mijn 
manier van trainen. Ik vind dat wij er 
bij de trainingen voor moeten zorgen 
dat ze het doen omdat ze het zelf graag 
willen. Die motivatie is bij mij absoluut 
de basis. 

Als ik naar mijn eigen training kijk dan 
zie ik dat ik het eerste jaar, of misschien 
wel anderhalf jaar, helemaal niets doe 
aan programmatrainingen, maar al-
leen maar bezig ben om te vertellen 
‘dit is het aller leukste dat jij kan doen 
in je leven’ en ‘oh ja, nu mag je volgen’. 
Het programma is een gevolg van de 
motivatietrainingen in mijn manier van 
trainen, dus ik ben heel lang bezig om 
te vertellen dat het leven een groot spel 
is op het hondensportveld, met worst, 
met kaas, met bijtrollen, met stem, met 
energie. Dat het er dan uiteindelijk heel 
mooi uit kan zien, dat is dan een heel 
� jn resultaat, maar ik ben vooral gericht 
op het proces en dat is het moeilijkst.”

H&S: Train jij ook met een clicker?    
Manon: “Nee, niet het apparaatje, maar 
wel de methode met de clicker. Ik heb 
wel verschillende clickerwoorden. Ik 
vind een clicker zelf te statisch, je kunt 
ze heel snel en leuk wat aanleren, maar 
dat zie je dan wel weer terug als men-
sen echt alleen een clicker gebruiken 
om iets aan te leren, je ziet dan duidelijk 
dat ze alleen een oefening uitvoeren.
Kijk, ik wil gewoon temperament, 
energie en drive zien en niet persé een 
oefening. Dat een hond kan zitten dat 
vind ik niet zo spannend, daar worden 
ze mee geboren en dat ie kan staan 
ook, maar het moet eruit zien alsof het 
bestuurbaar is, dat is mijn uitgangs-
punt. En dat doe ik met energie en mijn 
clickerwoorden, maar niet persé met 
het apparaatje. Het is ook onhandig 
trouwens als je het een keer niet bij 
je hebt en ik train overal en nergens 
en mijn stem en woorden heb ik altijd 
mee.”

H&S: Heb jij nog iets wat je wel anders 
zou willen zien bij het IPO?
Manon: “Wat ikzelf heel graag zou 
willen zien is dat we ons veel meer rea-
liseren dat we 3 niveaus hebben en dat 
het gros eigenlijk moet bedenken dat 
ze IPO 1 en 2, gewoon heel goed moe-
ten gaan beheersen, daar heel veel lol 
in hebben, op dat niveau wedstrijden 
gaan doen en daarop gekeurd worden. 
Want de hele motivatie verdwijnt vol-
gens mij doordat iedereen naar allerlei 
mooie � lmpjes kijkt op IPO 3 niveau en 
denkt ‘nou dat willen wij ook’ en dat kan 
niet! Ik bedoel wij trainen 6 dagen per 
week, onze hele “way of life” is honden, 
wij rijden duizenden kilometers per jaar 
om ergens kennis op te halen, ook al is 
het alleen voor het aanbla� en, of alleen 
voor het aan de voet komen. Maar deze 
grote groep mensen denkt dat je met 
2x in de week en dan 10 minuten op 
een hondenveld hetzelfde resultaat 
kunt bereiken en zodoende verdwijnt 

PW overval van Bennie Biemans
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de motivatie bij de hond, bij de gelei-
der, maar ook bij een instructeur op 
zo’n club, want dat is dus niet te doen. 
Ik zou dus graag zien dat we net als in 
de paardensport, de IPO sport ook veel 
breder gaan zien, dat we recreanten 
hebben en een hele kleine groep die 
graag wedstrijden wil lopen. Dan heeft 
iedereen het naar zijn zin van niveautje 
0 tot ZZ, het kan allemaal bij elkaar en 
dat zie je in de hondensport niet. Daar 
denkt iedereen dat ze net als Ankie van 
Grunsven op een paard kunnen zitten, 
dat is dus niet realistisch.“

H&S: Nog even terug naar het NK, wat 
vond je van de organisatie in Arnhem?
Manon: “Echt een heel groot verschil 
met een aantal jaar geleden. In Arnhem 
was alles keurig voorbereid, goede 
informatie per mail ruim van tevoren, 
goede mogelijkheden om te kunnen 
intreden, het veld lag er prachtig bij. De 
organisatie had ook goed nagedacht 
over schaduw en uitlaatplekken, dat is 
natuurlijk allemaal erg belangrijk. Men 
had aparte plekken om te parkeren 
voor de deelnemers, dat zie je in Duits-
land ook, ze hebben daar ook aparte 
parkeerplaatsen voor de deelnemers 
en voor de mensen die komen kijken. 
Dat vind ik ook wel prettig want niet 
iedereen realiseert zich dat ze beter niet 
achter jouw hondenaanhanger kunnen 
gaan staan met een rokende sigaar en 
dat snappen deelnemers onder elkaar 
toch net wat beter.” 

H&S: Hoe vond je dat er is gekeurd?
Manon: “Over het keuren kan ik niets 
zeggen omdat ik daar niet of nauwelijks 
iets van meekrijg, ik kijk misschien naar 
1 of 2 combinaties en dan ga ik mijn ei-
gen ding doen. Dan ga ik naar de auto, 
pak een boek of een luisterboek en zo 

bereid ik me op een wedstrijd voor. Dat 
doe ik bewust niet langs de kant omdat 
ik anders alle meningen van iedereen 
meekrijg en ik hoef ze allemaal niet te 
horen, ze zeggen wel eens ‘de beste 
stuurlui staan aan wal’, die roepen vaak 
het hardst en die hoor ik dan ook altijd. 
Ik zoek dat niet meer op, ik bereid me 
gewoon voor op mijn manier, met mijn 
hond, dus over het keuren kan ik niets 
vertellen. Ik weet ook niet hoe mijn 
eigen hond heeft gelopen, want ik loop 
ernaast, ik heb geen idee...”

H&S: Resultaat op trainingen en 
wedstrijden zijn onvergelijkbaar, mee 
eens?
Manon: “Ja, ik gaf het straks al aan, 
maar ik wil nog een keer benadrukken 
dat als mensen een knap resultaat op 
wedstrijden neer willen zetten, dat ze 
ervoor moeten zorgen dat het er in de 
training al voor 150% uitziet. Op een 
wedstrijd loop je altijd minimaal 30% 
in op wat een hond kan, dat is inhe-
rent aan een wedstrijd. Als het er voor 
150% inzit, dan mag je heel blij zijn als 
je dat op een wedstrijd voor 100% kan 
tonen. Je hebt gewoon te maken met 
een stress-level, wat een hond feilloos 
aanvoelt, je hebt te maken met uit-
gestelde beloningen waar honden al 
dan niet nerveus, nog meer hectisch, 
of juist lamlendiger van worden, dat is 
natuurlijk een beetje afhankelijk van 
het karakter van de hond. Dan zijn er 
nog omstandigheden waar je hele-
maal geen invloed op hebt, zoals het 
aanmelden met een vreemde hond, 
een keurmeester die iets tegen je zegt 
wat je niet hoort of waar je niet op 
bedacht bent, dat alles maakt dat jij iets 
anders doet dan dat jouw hond van jou 
gewend is en daardoor gaat een hond 

ook anders presteren. Als we ons dat 
dan maar goed realiseren, dan zijn we 
realistisch naar zo’n hond, maar als jij 
een wedstrijd ingaat met een matige 
training, waarin de hond nog niet kan, 
wat hij zou moeten kunnen in jouw ver-
wachtingen, ja dat kan natuurlijk niet. 

Kijk, als je je realistisch opstelt dan kun 
je het ook weer leuk maken, wij gaan 
ook wel eens een oefening in waarvan 
we van tevoren hopen dat het goed 
gaat en dat is dan leuk, maar als het 
niet goed gaat dan is dat jammer, en 
niet meer dan dat. Dan is de hond er 
gewoon nog niet klaar voor, maar dat 
wil niet zeggen dat we ons niet laten 
zien, dat is onzin. Je kunt prima om 
andere redenen je hond uitbrengen op 
een wedstrijd of examen. Dat kan zijn 
voor je eigen routine, leren omgaan 
met stress, er zijn duizenden redenen 
die niet iedereen hoeft te weten, als je 
ze zelf maar goed weet. Leer je hond 
eerst iets goed aan en verwacht dan 
pas wat, als je dat niet doet hoef je ook 
niet verbaasd te zijn als het niet goed 
gaat. Als je tijdens een training altijd 
met een bal onder je oksel loopt en bij 
een wedstrijd is die bal er niet, dan gaat 
de hond zich toch afvragen waar die bal 
nu is...”

“De Mechelaar type high 
drive is voor ons de perfecte 

en ultieme werkhond”  
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H&S: Jij hebt altijd Mechelaars gehad, 
blijft dat ook zo?
Manon: “Nou, we hebben een keer 
een uitstapje gemaakt naar een Duitse 
herder, maar dat was een uitstapje 
en daar is het ook bij gebleven. Er zat 
voor mij zo’n verschil in het werken 
met een Mechelaar en het werken 
met die Duitse herder. Kijk, er waren 
een heleboel kwaliteiten waar ik wel 
blij van werd, met name het speuren, 
dat ging bijna vanzelf, dat vond ik ook 

heel erg leuk. Toch waren er een aantal 
dingen waar iemand die altijd Duitse 
herders heeft gehad vast goed mee 
kan omgaan, maar het paste gewoon 
niet zo goed bij mij als persoon. Wat ik 
van de Mechelaar heel erg fijn vind en 
wat bij de Duitser niet zo op prijs wordt 
gesteld, is dat Mechelaars enorme plea-
sers zijn. Als ik links denk, dan staat hij 
al links, dat finetunen en instappen in je 
mind, dat heb ik bij mijn Duitse herder 
niet aangetroffen, dus mijn hond, mijn 

type is het niet. De Mechelaar, type 
high drive, is voor ons wat werkhonden 
betreft gewoon de perfecte en ultieme 
werkhond. Het zijn enorme pleasers en 
dat vind ik voor deze sport een echte 
must. Als ik stop met de sport dan moet 
ik er nog eens heel diep over nadenken 
of ik een Mechel zou houden, want ik 
denk dat ik een echte werkhond wel 
tekort zou doen als het blijft met een 
rondje fietsen en door de duinen lopen, 
maar wie weet komt er ooit een hond 
die daar wel genoegen meeneemt, of 
ik neem gewoon een heleboel Jack 
Russels.” 

H&S: Jij gaat dus naar het WK, hoe 
gaan de voorbereidingen daar naar-
toe eruit zien?
Manon: “Nou, we hebben lekker kort 
de tijd, dat is wel fijn ha, ha, want het is 
al over 8 weken, dus voor je het weet 
is het zover. We gaan eerst even lekker 
op vakantie en dan gaan de honden 
altijd lekker mee en dan gaan we ons 
voornamelijk richten op het speuren en 
laten we voor de rest even de boel, de 
boel. Vanaf half augustus dan begin-
nen de trainingen weer intensiever, 
dan gaan we weer naar Duitsland voor 
een trainingsweek om daar de puntjes 
op de i te zetten wat het bijten betreft, 
maar wel wat hij voor zover zijn leeftijd 
aan kan, want dat houden we wel goed 
voor ogen. 

Kijk, de hond moet nog 3 worden en 
dit is een unieke kans, maar dat wil niet 
zeggen dat we nu op het scherpst van 
de snede gaan lopen, zeker niet, maar 
gewoon de dingen die hij kan en aan-
kan. We trainen normaal gesproken ook 
zo’n 5 á 6x per week, gewoon korte mo-
menten om de routine erin te houden, 
2x in de week bijten en dat is meer dan 
genoeg en verder heel veel ‘spielerei’ 
zodat hij het ook leuk blijft vinden.”

H&S: heb je zelf nog wat toe te voegen 
aan dit interview?
Manon: “Nou, ik wil wel duidelijk 
maken dat dit allemaal alleen maar 
mogelijk is door de samenwerking 
met Sico. Zonder partner kan je op dit 
niveau met deze intensiviteit absoluut 
niets! Kijk, Aikido en ik staan in the 
picture, maar zonder Sico was dat echt 
nul geweest, dus dat is de belangrijkste 
drive eigenlijk!”
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