Sheila Overbeek over Presta en IPO
Twee jaar geleden waren mijn man en ik op de kampioens-clubmatch van de Nederlandse
Schnauzer Club in Wijchen. Toen we een kopje koffie zaten te drinken, raakten wij aan de
praat met een dame. Wij vertelden dat we in afwachting waren van een pup, een
Riesenschnauzer Peper en Zout. Zij vertelde heel enthousiast dat zij ook zo’n hond had en of
wij ook van plan waren met onze nieuwe hond IPO te gaan doen.
Daar hadden wij nog niet over nagedacht, maar haar enthousiasme werkte aanstekelijk.
Nu, dus twee jaar later, ben ik bij deze dame, Sheila Overbeek, op bezoek geweest, want haar
Riesenschnauzer p+z Presta heeft IPO 1 gehaald. Een hele prestatie voor deze variëteit waar
Sheila terecht trots op is.
Na een hartelijke ontvangst, niet in het minst door Presta zelf, kwam het gesprek al gauw op
de hondensport en natuurlijk IPO.
Wat is IPO eigenlijk?
IPO staat voor Internationale Prüfungs Ordnung.
Dit is een standaard waarin de examens en reglementen op mondiaal niveau zijn vastgelegd.
Er zijn 3 onderdelen A, B en C, resp. speuren, gehoorzaamheid en verdedigingswerk.
Tijdens een examen moet men in alle drie de onderdelen minimaal 70% van de maximaal te
behalen 100 punten halen.
Er wordt getraind op 3 niveaus: IPO I, IPO II en IPO III.
Waarom ben je met een Riesenschnauzer p+z IPO gaan doen?
Mijn eerste twee honden waren Middenslag Schnauzers. Ik wilde ook gaan fokken en daarom
heb ik toen het KK1-diploma (Kynologische Kennis 1) gehaald.
Die twee middenslagen waren ‘aanwezige’ honden en ik ging daarom op zoek naar een ander
ras.
Maar: eens een Schnauzer, altijd een Schnauzer. Ik wilde een sportieve hond buiten en een
rustige hond binnen.
Ik heb veel informatie ingewonnen en kwam uiteindelijk bij de Riesenschnauzer terecht. Ik
wilde perse een Peper en Zout en na veel zoeken heb ik bij Christel Weise in Duitsland
gevonden wat ik zocht: Presta.

Ik wilde met haar gaan showen en ik heb haar dus uitgezocht op uiterlijk.
Aanvankelijk heb ik shows met haar gelopen. Ze heeft ook mooie resultaten behaald: ze is
Nederlands Kampioen geworden.
Ik was toen nog helemaal niet bekend met IPO. Dat zag ik voor het eerst op de site van
Christel Weise. Ik ben me daar toen in gaan verdiepen.
Als je een pup uitkiest en je weet dat je daar IPO mee gaat doen, kijk je veel meer naar de
werklust dan naar het uiterlijk.
Ik heb dus pas later besloten IPO met Presta te gaan doen. Zij was toen één jaar oud.
In Nederland en in Duitsland worden vooral de Zwarte Riesen gebruikt voor IPO, die hebben
toch meer temperament. Ik ben in Duitsland naar het Wereldkampioenschap voor Schnauzers
geweest en daar deden welgeteld twee Peper en Zout Riesen mee.
Ik wilde laten zien dat je met een Riesenschnauzer p+z IPO kunt doen en dat dat niets te
maken heeft met agressie. IPO is geen agressie, de hond mag alleen op de mouw inbijten.
Presta is dan ook een heel sociale huishond. Je kunt niet zomaar aan IPO beginnen.
Aangezien Riesenschnauzers niet meer onder de werkhonden vallen, moet de rasvereniging
toestemming geven voor het examen. En die toestemming heb ik gekregen van de NSC.
Honden die worden afgericht voor IPO moeten sociaal zijn en moeten daarom ook eerst het
diploma VZH (Verkeerszekere Hond) halen. Het programma bestaat uit
gehoorzaamheidsoefeningen op het veld (o.a. volgen, afliggen, blijven zitten en komen op
bevel) en een praktijkgedeelte.
Tijdens het praktijkgedeelte wordt het sociale gedrag van de hond getest: passeren van een
fietser, reactie op een vreemde hond, gedrag in een winkelcentrum enz.
De minimumleeftijd voor dit diploma is 15 maanden. Na het behalen van het diploma VZH
kijk je welke specialisatie je wilt gaan doen met je hond. Wil je gaan speuren? Wil je er
een reddingshond van maken of wil je IPO gaan doen?
Bij mij is het dus IPO geworden.
Ik heb ook nog de Uithoudingsvermogenproef (UV) met Presta gedaan. Hierbij moet er 20 km
gefietst worden met de hond. Het is duidelijk dat de hond een goede conditie moet hebben
voor deze proef.
Toen Presta het diploma VZH had behaald, ben ik op zoek gegaan naar een goede club. Bij de
eerste club waar ik kwam, hebben we gekeken of Presta feeling voor IPO had. Dat was
gelukkig wel het geval, maar aangezien dit meer een hobbyclub was, ben ik op zoek
gegaan naar een andere vereniging.
Ik heb wel even moeten zoeken. Bij één club moest je alles zelf doen en bij een andere club
kon de trainer niet met Schnauzers overweg. De trainer moet met Schnauzers kunnen omgaan.
Een herder bv. Moet gedwongen worden, een Schnauzer niet.
Uiteindelijk heb ik een club gevonden, waar ik goed met Presta heb kunnen trainen. De trainer
verklaarde achteraf, dat hij het een hele uitdaging heeft gevonden.
Men zegt, dat het een hele prestatie is om met een Riesenschnauzer p+z het diploma IPO te
behalen.

Heb jij tijdens de trainingen ook gemerkt dat Presta soms meer moeite had om iets te
leren dan een hond van een ander ras of niet?
Nee, ik heb daar eigenlijk niets van gemerkt. Om IPO met Presta te doen waren geen speciale
dingen nodig. Je moet ervoor zorgen dat je de trainingen leuk en afwisselend houdt. Anders
gaat de Ries zich vervelen en werkt hij/zij niet meer. Schnauzers zijn heel intelligent en niet te
dwingen. Je moet dus echt heel afwisselend trainen, een herder bv. maakt het niet zoveel uit.
Wat ik het meest moeilijke vond toen ik begon met trainen, was het leren spelen met de
hond. Een bal of stok niet alleen maar gooien en laten ophalen. Nee, echt spelen. Je hebt een
bal met een touwtje of klein bijtrolletje en je maakt er dan een trek- en stoeispelletje van. Ik
hoor van veel beginnende begeleiders, dat zij dat moeilijk vinden en ik heb dat zelf dus ook
meegemaakt.
Waar Presta veel moeite mee had, was het inbijten op de mouw van de pakwerker. Zij is nogal
zachtaardig en niet zo sterk. Als ze goed haar best had gedaan, kreeg ze als beloning de
mouw. Andere honden kregen als beloning een balletje om mee te spelen.
Doordat Presta de mouw kreeg, raakte ze daar meer gefixeerd op en ging het inbijten ook
steeds beter. beginnende geleider en niet alleen de hond moet veel trainen. Als geleider moet
je het programma goed kennen. Als jijzelf niet goed weet wat er moet gebeuren, kun je ook je
hond niet goed leiden. Je moet, als je resultaat wilt zien, veel geduld hebben en er veel tijd
insteken. Ik train op de woensdagavond en zaterdag de hele dag. Bovendien ga ik nu op de
maandagmiddag met haar speuren.

Heb je voorkeur voor een bepaald onderdeel?
Ieder onderdeel is anders. Het speuren is het meestintensief, de hond krijgt veel prikkels.
Pakwerk is het schakelen van emoties: op de pakwerker afstormen en even daarna het bevel
‘zit’ krijgen. Gehoorzaamheid is weer een heel andere discipline. Als jij als laatste appèl hebt
gelopen, ben je niet als eerste aan de beurt voor het pakwerk.
Heeft de hond gespeurd, dan mag hij eerst een uurtje rusten voordat hij appèl gaat lopen.
De drie onderdelen hoeven dus niet achter elkaar gedaan te worden. Er wordt rust ingebouwd
voor de hond en geleider. Wat ik ook prettig vind, is dat men altijd wacht tot ook
de laatste hond met zijn geleider het laatste onderdeel klaar heeft.

Wat zijn je verdere plannen met Presta?
Af en toe loop ik nog shows met haar, maar dan in de gebruikshondenklasse.
Mettertijd wil ik wel gaan trainen voor IPO II, en eventueel IPO III maar dat wil ik kalm aan
doen.
Over IPO I heb ik 2 jaar gedaan en er is veel druk op Presta gezet. We gaan rustig doorwerken
en proberen om uiteindelijk tot IPO III te komen.

Is er verder nog iets, dat je graag kwijt wilt?
In België was vorig jaar een IPO-wedstrijd voor alle Schnauzers, ook Middenslag Schnauzers.
Het was een inventarisatiewedstrijd om te kijken hoeveel schnauzers er nu eigenlijk met IPO
bezig zijn. De honden hoefden nog geen diploma te hebben. Er werd bv. gespeurd met snoep.
Dit was een leuk initiatief. Misschien een idee voor Nederland?
Nadat we nog een paar mooie actiefoto’s van Presta hadden uitgezocht, nam ik met een map
vol aantekeningen afscheid van een bevlogen hondensportvrouw en haar Ries Presta.
Maria van Ooijen

