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Na de introductie van de Hollandse Herder, de activiteiten waarvoor
het ras ingezet kan worden en de fokkerij, is in de serie over dit ras
de toekomst aan de beurt. Wat zijn de perspectieven voor de pr, de
fokkerij en de oorspronkelijke functie van dit levend erfgoed? Acht
actieve leden binnen de Hollandse Herderclub (NHC) geven hun visie.
De pr-dames Joke van Leeuwen-van Dijk
en Saskia Clahsen-Polman hebben goede
hoop voor de toekomst van het ras Hollandse Herder, gezien de reacties die ze
krijgen. ‘Hoewel de korthaar al populairder was vanwege zijn sportprestaties,
neemt nu ook de belangstelling voor de
ruwhaar en de langhaar toe.’ Ze gaan dus
door met het geven van demonstraties op
evenementen, zodat de Hollandse Herder
in actie een vertrouwd beeld wordt.

Erfhond als maatje van het gezin
Joke en Saskia laten zien dat de Hollandse
Herder de moeite waard is om te (be)houden. Mensen die op zoek zijn naar een
maatje voor het gezin, een trouwe erfhond
of een hoeder van allerlei soorten vee, blijken oprecht geïnteresseerd in de Hollandse Herder.
Tijdens demonstraties laten Joke en Saskia
de sterke kanten zien: de intelligentie en
veelzijdigheid. Ze geven ook voorlichting
over het gedrag en eigenschappen van het
ras. Dat het gevoelige honden zijn die de
neiging hebben alles zelf te willen regelen,
betekent niet dat ze zenuwachtig of agressief ten opzichte van andere honden zijn.
Hoewel Hollandse Herders zich snel overal thuis voelen, willen ze wel graag in de
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buurt van hun baas zijn. Kennis over het
ras en zijn eigenschappen, helpt mensen
bij het maken van een bewuste keuze.

Een land vol grenzen
In hoeverre heeft de oorspronkelijke functie van het ras nog toekomst? In Nederland,
waar iedere centimeter eigendom is van
De ruwhaar toont hoe expressief het ras is
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De langhaar geeft de allure van het ras
goed weer

iemand, zijn overal ‘grenzen’. Juist de grens
is het terrein van de Hollandse Herder. De
schapen mogen binnen de grens vreten en
alles buiten de grens wordt veiliggesteld. Bij
’wegwerk’ zien de honden goed waar ze wel
of niet moeten lopen. Door het ‘pendelen’,
het aanhouden van grenzen, kunnen ze
een kudde beter langgerekt houden dan
een drijvende hond. Ze beschermen hun
schapen ook tegen passerende honden die
geen grenzen kennen en van hun baas
zomaar de kudde in mogen vliegen.
Hoewel er bij schaapherders wat meer interesse is voor het gebruik van dit ras, kennen
veel herders deze hond niet of niet als hoeder en kuddebewaker. Vaak kiezen ze voor
drijvende honden omdat anderen dat doen
en die manier van werken ingeburgerd is.
De Hollandse Herder werkt anders en
vraagt dus een andere training.

Toekomst voor geboren hoeder?
Lia Helmers en Hanke Karreman hebben
ervaring met het trainen van en hoeden
met Hollandse Herders. Door het instinct
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te onderkennen valt te ontdekken dat Hollandse Herders snel leren, inzicht ontwikkelen in het gedrag van schapen, hun eigen
invloed daarop en wanneer ze bepaalde
acties moeten ondernemen. Hoewel het
ras nog steeds een oorspronkelijk instinct
heeft voor hoeden, is het belangrijk dat fokkers zich blijven toeleggen op de hoedende
eigenschappen en een karakter dat bij dat
werk hoort: stabiel, beheerst, met een
gezond bewegend lijf, gezond verstand en
geen doorbijters.
Of er een toekomst is voor hoedende honden, zal uiteraard ook samenhangen met
de vraag of schaapskuddes een toekomst
hebben, maar de NHC gaat door met zijn
promotie, maandelijkse trainingsweekenden en het goede voorbeeld geven. Aan
Hanke zal het niet liggen met drie Hollandse Herders in opleiding.

De toekomst voor de fokkerij
Ineke Scholten, Attie Borg en Mieke
Schmid-Clemens vinden het een voordeel

dat het ras geen modehond is en door
particulieren gefokt wordt (onder meer
goed voor de socialisatie van pups). De
grootste uitdaging is de inteelt- en verwantschapsproblematiek in de hand te
houden en hoewel het ras nog steeds het
gezonde ras is van een paar eeuwen geleden, dat zo te houden ondanks de kleine
aantallen. Een belangrijke opmerking uit
het vorige artikel is: hoe meer honden
beschikbaar blijven voor de fokkerij, hoe
beter het voor het ras is. In dat kader is het
nodig met pupeigenaren te communiceren over de gevolgen die sterilisatie en
castratie van hun hond hebben voor een
kleine genenpool.
Hoewel een robuust ras zoals de Hollandse Herder positief opvalt nu de maatschappij kritiek heeft op de gezondheidsproblemen van allerlei rassen, is het
belangrijk voor de fokkerij om voor Hollandereigenaren deze negatieve publiciteit tot de juiste proporties terug te brengen en de strenge regels die hierdoor

De korthaar laat de van nature aanwezige werklust zien
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ontstaan zijn, met hen te bespreken.
Gelukkig durven door de toenemende
belangstelling voor het ras Hollandereigenaren weer te fokken. Dat blijkt ook
op de nestendagen, die naast de kampioenschapclubmatch de fokkers en liefhebbers inzage geven in de stand van de
fokkerij. Velen willen de beschikbare honden nauwkeurig inzetten voor de fokkerij,
omdat ze ervan doordrongen zijn dat ze
een zeldzaam ras hebben met een kleine
genenpool.
Meer openheid, samenwerking met alle
fokkers en contact met buitenlandse rasverenigingen zal het in stand houden van
het ras ten goede komen. Hoewel meer
dieren gewenst zijn, is het geen ras voor
iedereen. Het is een sociale hond die niet
geschikt is voor een leven in een kennel.
Dit brokje bruis heeft veel beweging nodig
en goede leiding.
Voor meer informatie en contact zie
www.hollandseherder.nl. 

Uitstraling
Ron van Dijk vindt als fotograaf de Hollander een dankbaar model. Iedere varieteit heeft een eigen unieke uitstraling.
De Hollander is qua lichaam de laatste
jaren positief aan het veranderen binnen
de rasstandaard. Na de bijna correcte
vorm van het hoofd, zou nu de ligging
van het bekken aandacht mogen krijgen.
Als dat minder hellend is, kan de hond
nog beter bewegen in de verschillende
takken van hondensport. Positief is dat
er meer op gedrag gelet wordt, mede
omdat we in een andere maatschappij
leven dan vijftig jaar geleden.
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