
 

 

 

 

    IJsselaardigheden Nr 31 
Het laatste nieuws over de IJsselshow en de Hanzeshow                                                        4 juli 2014 

 

HanzeTheater 
Veel kynologische kennis voor eigenaren, fokkers, trainers en therapeuten. Gelijktijdig 
met de twee internationale shows organiseren we het Hanzetheater. Om u de kans te 
geven kennis te maken met grote internationale deskundigen en publicisten. Om ervan 
te genieten maar vooral ook om ervan te leren. En dat alles in een setting waarbij u ook 
nog kunt showen! 

 

Het Hanzetheater gaat uit drie onderdelen bestaan: 

 HanzeCongres  in een theater met 500 stoelen. 

 Hanze College, een collegezaal met ruim 200 stoelen 

 De Meet & Greet Room. 

 

4 Clusters, 4 werkgebieden 

Het Congres is opgesplitst in 4 clusters van elk 1 dagdeel. Elke dag beginnen we om 8.45 
en gaan door tot 16.00 uur.  

 
Cluster 1 gaat over  emoties, cognitie en leren van honden 

Cluster 2 over mens – dier relaties in de humane zorg 

Cluster 3 gaat over genetica 

Cluster 4 gaat over bewegingsleer. 



In de colleges gaan we dieper in op dezelfde materie. In de Meet & Greet kunt u in kleine 
kring met de spreker van gedachten wisselen en doorvragen. De leden van de FAC’s en 

Gezondheidscommissies van de rasverenigingen hebben voorrang bij de colleges. 

 

Internationale Topsprekers 
We zijn erin geslaagd om de volgende sprekers te contracteren: 

 

Vanessa Woods, Australische van geboorte, wereldburger geworden in Afrika en 
momenteel wonend en werkend in Amerika. Zij is de bestselling en meest bekroonde 
auteur van de New York Times. De meesten kennen haar van haar werk met de Bonobo 
apen in de Congo en de prachtige boeken die ze daarover schreef.  Vorig jaar publiceerde 
ze the Genious of Dogs, een internationaal erkend meesterwerk, nu al een standaardwerk 
dat in een jaar tijd is vertaald in 14 talen. Daarnaast is ze founder van Dognition. Uniek dat 
ze naar Nederland komt. 

 

Prof. Dr. Catharina Linde Forsberg, Hoogleraar aan de Universiteit in Uppsala 
Zweden. Al jarenlang geldt zij als de specialist bij uitstek op het gebied van Kunstmatige 

Inseminatie en Kwaliteit van Sperma(transport). Haar onderzoeken en publicaties 
worden wereldwijd gebruikt en gepubliceerd. We wilden deze kennis u graag uit eerste 
hand aanbieden. Een unieke kans om deze grote kynologe en wetenschapper te 
ontmoeten. 

 
Prof. Dr. John Woolliams, Hoogleraar Genetica aan het Roslin Instituut van de 
Universiteit van Edinburgh. Hij is expert op het gebied van Populatiebeheer en 
FokwaardeSchattingen. Een fokinstrument dat zich bij veel rassen heeft bewezen en zijn 
intrede heeft gedaan in de Kynologie. John Woolliams heeft aan de basis gestaan van de 
Fokwaardeschatting tool die de Engelse Kennel Club aan haar leden aanbiedt. Hier 

kunnen de rasverenigingen inspiratie opdoen hoe op korte termijn te komen tot een 
betrouwbaar fokondersteunend instrument. 

 

Prof Dr Martin Fischer, Hoogleraar aan de Friedrich Schiller Universiteit in Jena, 
Zoölogie en Evolutiebiologie. Hij deed met zijn team baanbrekend werk over de 
bewegingen van honden. Zijn lezingen en presentaties zijn altijd boeiend en leerzaam. 
Voor zowel juryleden als fokkers en exposanten. De FCI roemde in haar laatste 
nieuwsbrief zijn werk nog eens. “Results of the world’s most extensive study on the 
locomotion of dogs” Zijn boek met DVD Dogs in Motion is een must voor elke kynoloog. 

Prof. Dr. Luc Peelman, de bekende Belgische Professor uit Gent. Hij was al vele 
malen in Nederland en elke keer weer wist hij het publiek te boeien met zijn analyses en 
feiten over “Erfelijke Gebreken bij Honden”.  



 

Dr. Alessia Ortolani, geboren Italiaanse, groeide op en studeerde in de USA, 
contractprofessor in Rome en momenteel wetenschappelijk medewerker Universiteit 
Utrecht, faculteit Dier in Wetenschap en Maatschappij. Specialiste in Gedrag van 
Hondencognitie en emoties. 

 

Drs. Lonneke Schuurmans MD, MSc. Arts in een tehuis voor ouderen. Zij gaat 
de eerste Promovenda worden bij Prof. Dr. Marie-José Enders-Slegers, de eerste 
Europese Hoogleraar AnthroZoölogie.  Anthrozoölogie is de leer van de mens-dier 
studies. Met name de inzet van dieren bij genezing en verzorging is het terrein van deze 

studie. Veel honden komen er voor in aanmerking, de meeste mensen kunnen de inzet 
aanleren en de verwachting is dit terrein gaat groeien.  Elke eigenaar zou dit moeten 
weten, elke fokker moet dit steunen en dan is de lezing van Lonneke Schuurmans 
absoluut een eye-opener. 

 

Petra van Benten, hoofdtherapeut bij HulpHond Nederland. Haar jarenlange 
ervaring met het werken met honden bij autistische kinderen en kinderen met cognitieve 
stoornissen maken haar bij uitstek de dame die deze “nieuwe”hulphonden gaat opleiden 
en begeleiden in de praktijk. Haar inleiding geeft een mooie inkijk in het effect van inzet 
van honden. Aandoenlijk en aangrijpend om te zien wat onze trouwe vrienden hier aan 
extra’s brengen. 

 

Dr. Paul de Vos, bioloog met een grote passie voor het gedrag en werk van 
(jacht)honden. Hij zet zich in voor betere omgang met honden en heeft nieuwe 
methodieken ontwikkeld voor training en omgang met jachthonden. Vanuit zijn interesse 
voor de belevingswereld van dieren en de relatie mens-dier heeft hij meerdere boeken 
geschreven. Een boeiende spreker die zeker ook prachtcollege gaat geven. Bij uitstek 
geschikt voor diegenen die met hun hond werken en trainen. 

 

INSCHRIJVEN 

Op de website www.ijsselshow vindt u vanaf 12 juli 2014 de 
aanmeldformulieren voor de clusters en de colleges. 

 

 

 

 

http://www.ijsselshow/


Schema van de sprekers 

  cluster college M&G 

Alessia Ortolani 1 zat zat 

Catharina Linde Forsberg 3 zon zon 

Hilda van Veen 2 zat zat 

Jildou Wolfs   zon   

John Woolliams 3 
zat en 

zon zon 

Lonneke Schuurmans 2 zat   

Luc Peelmans 3 zon zon 

Martin Fischer 4 zon zon 

Paul de Vos 1 zat zat 

Petra van Benten 2 zat zat 

Sabine Schaefer-Somi 3 zon zon 

Vanessa Woods 1   zat 

Walter Strikkers   zon   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


