Blaffende honden bijten soms wel.
Iedere woensdag en zaterdag kun je ze horen en zien in het Beukenbos: de leden van
Politiehonddresseervereniging (PHDV)Unitas die daar met hun honden trainen voor het behalen
van een certificaat. De vereniging is al in 1958 opgericht, maar stond tot begin jaren zeventig
bekend als politiehondenvereniging Scherpenzeel.

Mannen van het eerste uur bij Unitas zijn naast voorzitter Wagensveld, secretaris Van Schaik en
penningmeester Hulspad medeoprichters Van Kampen en Van der Wiel. Om onduidelijke redenen
moet de vereniging bijna drie jaar wachten voordat ze wordt erkend door de Koninklijke Nederlandse
Politiehond Vereniging, de KNPV. Het belet de leden niet om in 1960 alvast de eerste wedstrijd te
organiseren. De club oefent in de beginperiode bij de Koepel nabij Huize Scherpenzeel.
Certificaat
De honden worden opgeleid tot politiehond. Voordat ze het predicaat ‘politiehond’ krijgen, moeten
ze zijn gecertificeerd. Een certificaat kun je behalen als het dier en zijn baasje allerlei proeven van
bekwaamheid met goed gevolg afleggen. Daar gaat een opleiding van 2 tot 3 jaar aan vooraf die
meestal wordt gestart als de hond ruim een jaar oud is. Na certificering wordt het dier verkocht en
start de voormalig eigenaar een nieuwe opleiding met een andere jonge hond. Omdat de viervoeter
en zijn baas een sterke band hebben, is het vaak lastig afscheid van elkaar te nemen. Herdershonden
zijn bij uitstek geschikt om te worden opgeleid tot politie- of bewakingshond. De opleiding in
Nederland staat zeer hoog aangeschreven. Daarom is er ook vanuit Amerika veel vraag naar in ons
land opgeleide honden. Voor het houden van demonstraties is toestemming van de KNPV vereist. De
eerste demonstratie mag in 1962 in Scherpenzeel plaatsvinden onder voorwaarde dat er twee
gecertificeerde honden meedoen.
Africhten
De hondenclub verkast hetzelfde jaar naar een locatie op Lambalgen waar ze maar een jaar of vier
blijft. Het aantal leden in 1963 bedraagt 27. Dat lijkt niet veel, maar er zijn maar weinig mensen die
de capaciteit hebben een hond op te leiden tot politiehond. Het is specialistisch werk waarvoor geen

opleiding is en waarvoor je de kennis uit ervaring en door aanwijzingen van clubgenoten moet
opdoen. Daar is veel geduld voor nodig en dat heeft niet iedereen. Een van de redenen waarom het
ledenaantal al snel terugloopt tot ongeveer 15 echte doorzetters onder wie de plaatselijk
welbekende politieagent Henk van het Spijker. Om lid te kunnen worden van Unitas moet je eerst
een half jaar als aspirant-lid meedoen. Daarna besluiten de leden of je mag toetreden als volwaardig
lid. Voor de te winnen prijzen bij wedstrijden hoef je het niet te doen. In 1965 is een pak hondenvoer
de hoofdprijs bij een wedstrijd in Scherpenzeel waaraan vijf verenigingen uit de regio meedoen.
Vanaf 1966 kan er geoefend worden in het Beukenbos. Een houten keet die daar begin jaren zeventig
wordt getimmerd doet dienst als opslagloods en kantine. De gemeente Scherpenzeel verstrekt voor
de bouw 100 gulden subsidie, terwijl de leden geen hondenbelasting hoeven te betalen Met
Landgoed Scherpenzeel, de eigenaar van het terrein, onderhoudt Unitas (dat eensgezindheid
betekent) goede contacten.

Kampioenschappen 1980. Boven C. van Manen, T. van de Ham, J. van Bruggen, G. Beukhof, A. Verbeek.
Onder T. van Bruggen en W. Blankestein.

Hondenbiathlon
Het derde lustrum in 1973 wordt gevierd met een wedstrijd die door Ton van Bruggen met zijn
viervoeter Bodo wordt gewonnen. In die tijd verzorgt Unitas regelmatig demonstraties en is zij actief
bij de bewaking van evenementen. Nog altijd bewaakt Unitas de praalwagens die meedoen bij de
carnavalsoptocht in Achterveld. Door meningsverschillen splitst een deel van de leden zich in 1978 af
en begint een nieuwe club met de naam Start. Die club bestaat overigens allang niet meer. Tijdens de
festiviteiten in het kader van het 750-jarig bestaan van Scherpenzeel in 1979 organiseert Unitas een
demonstratie waarbij de honden in het donker allerlei vaardigheden laten zien. Omdat het oude
clubhuis zijn beste tijd heeft gehad, wordt dat in 1981 vervangen door een ander houten
clubgebouw. Een nieuw fenomeen is in 1986 de hondenbiathlon die samen met de schietvereniging
wordt georganiseerd. Op 4 oktober dat jaar vindt de eerste Nederlandse hondenbiathlon hier plaats

waarbij dressuur- en schietoefeningen centraal staan en er wordt gerend door modder, zand en
weiland. Het is een groot succes. In 2012 neemt Henk Bakker na 26 jaar afscheid als voorzitter. Zijn
opvolger is oud-Scherpenzeler Krijn Overeem. Als blijk van waardering wordt Bakker tot erelid
benoemd. Inmiddels is hij ongeveer 45 jaar lid.
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