
Hondenbiathlons waren groot succes 
Nederlandse kampioenschappen in Scherpenzeel 

Scherpenzeler Ad Verbeek organiseerde met de Werkgroep Hondenbiathlon Scherpenzeel, die 

bestond uit leden van de Schietvereniging Scherpenzeel, PHDV Unitas en de afdeling Barneveld van de 

Nederlandse Bond voor de Diensthond, in 1986 voor het eerst een hondenbiathlon in Nederland.  

 

Een hondenbiathlon is een veldloop met hindernissen die door baas en hond genomen moeten worden 

met daarnaast een aantal schietproeven en dressuurproeven. Ad Verbeek maakt als geleider van een 

politiehond in 1983 kennis met deze sport als hij deelneemt als vertegenwoordiger van de Nederlandse 

politie aan een wedstrijd in Duitsland. Dat jaar en ook daarna levert hij met zijn hond Barry prima 

prestaties. Het is de aanleiding voor het organiseren van hondenbiathlons in Nederland en met name in 

Scherpenzeel. Als gast van Schietvereniging Scherpenzeel en lid van Politiehonddresseervereniging 

Unitas is dat hem op het lijf geschreven. De Werkgroep Hondenbiathlon Scherpenzeel bestaat uit negen 

personen o.l.v. voorzitter Henk Bakker.  

Wedstrijd 

De eerste editie van het evenement wordt gehouden op 4 oktober 1986. Er kunnen ca. veertig 

combinaties van geleiders met hun honden meedoen die door de organisatie worden geselecteerd 

waarbij gestreefd wordt naar een zo gevarieerd mogelijk deelnemersveld van personen uit het hele 

land. In Scherpenzeel is een parcours van ongeveer 8 kilometer uitgezet. De start is aan De Breelaan bij 

de schietvereniging. Eerst wordt er in de schietkelder met een klein kaliber pistool geschoten. Daarna 

gaan de deelnemers naar het startveld, een weiland aan de Willaerlaan, waar de eigenlijke start van de 

loop plaatsvindt. De veldcross gaat gedeeltelijk door weilanden en door bossen. In het traject is een 

route met hindernissen opgenomen en vanzelfsprekend zijn er ook specifieke hondenproeven zoals 



spring- en zoekoefeningen op het terrein van Unitas in het Beukenbos. Op de buitenschietbaan wordt 

met een ‘Garant’ militair geweer geschoten. Net als de binnenschietoefening moeten de schoten binnen 

een bepaalde tijd worden gelost. Speaker Herman Hobert houdt vanuit de jurywagen bij de finish het 

publiek op de hoogte van het wedstrijdverloop. In de manege van De Willaerruiters worden aan het eind 

van de middag de prijzen uitgereikt. Ronald van Bruchem  uit Scherpenzeel is als 17-jarige de jongste 

deelnemer. Hij behaalt een verdienstelijke tiende plaats. Twee Unitas leden, C. van Manen en Jan den 

Hartog worden 9e en 23e.  

Nederlands kampioenschap 

De eerste Nederlandse hondenbiathlon is een groot succes. In 1987 krijgt het evenement mede 

daardoor de status ‘Open Nederlands Kampioenschap Hondenbiathlon’ waaraan negenenveertig 

combinaties meedoen. Overwegend personeelsleden van Rijks- en Gemeentepolitie, de Koninklijke 

Luchtmacht en bewakingsbedrijven. Maar ook particulieren die als hobby politie- of bewakingshonden 

africhten behoren tot het deelnemersveld. Veronica Sport is de hele dag aanwezig en maakt opnames 

van de wedstrijd die later worden uitgezonden. Speciaal voor het publiek is er een fietsroute gecreëerd 

die parallel loopt met de wedstrijdroute, zodat toeschouwers met hun favoriete deelnemer mee kunnen 

fietsen. Fietsen kunnen bij de start worden gehuurd. Ook deze keer is het een doorslaand succes. In 

februari 1988 wordt de Stichting Hondenbiathlon Nederland opgericht. Voorzitter is Ad Verbeek, 

secretaris zijn echtgenote Tineke en Dolf de Wijs is penningmeester. Voortaan zal de organisatie van de 

hondenbiathlon hun verantwoordelijkheid zijn. Jammer genoeg moet de organisatie voor de derde 

hondenbiathlon uitwijken naar Barneveld, omdat men geen gebruik meer kan maken van delen van het 

parcours van voorgaande jaren. Het Schaffelaarsebos en de Koewei in Barneveld zijn het nieuwe 

strijdtoneel met een 10 kilometer lang wedstrijdparcours. De hondenbiathlon kan alleen gehouden 

worden dankzij honderddertig vrijwilligers, veel sponsoren en de medewerking van meerdere 

verenigingen die hun accommodaties ter beschikking stellen. De organisatie is blij dat de 

hondenbiathlon in 1988 weer in Scherpenzeel kan worden georganiseerd. Extra publiciteit is er wanneer 

Martin Gaus in zijn tv programma Dierenmanieren kort voor de wedstrijd een item aan het evenement 

wijdt.  

Beschermvrouwe 

In 1990 wordt Freule E.A.J. van Citters beschermvrouwe van de Stichting. Zij is eigenaresse van 

natuurterreinen waardoor de deelnemers van de hondenbiathlon gaan en ondersteunt de SHN van 

harte. In dat jaar behaalt Scherpenzeler Jos de Korte met zijn hond Timber een fraaie derde plaats. 

Daarmee blijft hij 53 andere deelnemers voor. Een jaar later doet een recordaantal van meer dan 

zeventig combinaties mee aan de kampioenschappen. De organisatie van een volgende editie van de 

hondenbiathlon begint vrijwel direct nadat de vorige heeft plaatsgevonden. Het is een enorme klus voor 

de SHN. Na later zal blijken wordt de hondenbiathlon voor de laatste keer in 1992 georganiseerd. 

Hoewel het enthousiasme van de organisatie er niet minder op is geworden, moet zij in 1993 besluiten 

de geplande wedstrijd dat jaar af te gelasten, omdat deze financieel niet haalbaar is. De verwachting is 

dat er in 1994 wel weer een hondenbiathlon in Scherpenzeel zal zijn, maar dat is er helaas nooit meer 

van gekomen. Daarmee is een eind gekomen aan een uniek sportevenement voor baas en hond dat zijn 

weerga niet kent. 
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