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               door Karst L. Zwart 
 
Naar aanleiding van het opheffen van de Kolyma kennels van Lau en Els van Leeuwen in 
1982 heeft de toenmalige hoofdredacteur van Mushing Holland, Karst Zwart, een interview 
met Lau gehad. Hieronder staan de hoogtepunten uit dat interview. Met dank aan Nies 
Heeringa, die er voor het boek: ‘De Siberische Husky in Nederland’ een samenvatting van 
maakte. (Redacteur Adry Voorbach) 
 
Steeds minder zekerheid 
Lau en Els waren op het moment van het interview zeventien jaar bezig met de 
sledehondensport. Ze waren tot de conclusie gekomen dat ze eigenlijk steeds minder 
wisten. Wat voor de ene hond werkt, werkt voor de andere niet en hetzelfde geldt voor 
mushers. Lau herinnerde zich een interview dat hij afnam bij Lombard (Igloo Pak kennel) 
en waarbij het hem opviel, dat de man geweldig praatte, maar eigenlijk niets zei. Niet 
omdat hij dat niet wil, maar omdat hij in al die jaren geleerd had dat niets honderd 
procent vaststaat. Ook in interviews met Attla en Redington - ervaren mushers uit Alaska 
- zijn geen stelligheden te vinden. Dus maakte Lau in dit interview duidelijk dat wat hij 
zou zeggen, slechts zijn ideeën waren, wat niet wil zeggen ‘dat het zo is’. Dat hadden ze 
misschien wel gedacht toen ze twee of drie jaar bezig waren, toen wisten ze alles precies. 
 
Ras en sport zijn één 
Lau en Els maakten eerst kennis met de sport, daarna met het ras. Ze kwamen al gauw 
tot de ontdekking dat je deze twee niet los van elkaar kunt zien. Als je de sport alleen 
bedrijft vanwege het menselijke competitie-element, dan doe je het ras tekort; houd je het 
ras zonder aan de sport te doen, dan doe je het ras ook te kort. Ras en sport zijn een. Dat 
gaat heel ver; het heeft te maken met de rasstandaard en met de fokkerij. 
Naar zijn idee was Lau de eerste Europeaan, die bij Earl en Natalie Norris aanklopte om 
te vragen of hij een Siberische Husky kon kopen. Daarna bezocht hij de Anadyr kennel 
regelmatig en hij en Els werden steeds meer gepakt door de sport en het ras. Ze 
realiseerden zich dat je een hond op een tentoonstelling op alle facetten kunt beoordelen, 
behalve op de werkeigenschap. Lau heeft Earl en Doc Lombard wel eens gevraagd naar 
het percentage honden dat de ‘drive’ heeft om bijvoorbeeld de ‘Fur Rendezvous’ (3 daagse 
sprintrace van 40 km per dag in Anchorage) te lopen en beiden antwoordden dat het 
percentage in hun kennel en uit hun fokkerij gemiddeld maar 5 tot 6 procent is, terwijl 
wel 50% het anatomisch zou kunnen maken. Het gaat bij een wekhond dus niet alleen 
om de bouw. Maar om de combinatie van goede mentaliteit en bouw. Earl en Doc zeiden 
soms een compleet nest te hebben dat het helemaal maakte, dan weer bakten een heel 
nest er niets van. Het cijfer dat ze aangaven was dus een gemiddelde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lau van Leeuwen - Winterberg 1978 
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Selectie 
Karst Zwart stelde dat wij in Nederland niet zo kunnen selecteren als in Alaska, maar 
Lau bestreed dat. Hij gaf wel toe dat de trainingsmogelijkheden hier minder zijn, maar 
als je wedstrijden loopt van wat langere afstanden - minimaal 16 kilometer - krijg je wel 
een goed beeld van de kwaliteit van je honden.  
Uitgaande van de stelling dat maar zo’n 5 % de juiste werkeigenschappen heeft, betekent 
dit dat je dus veel moet fokken om een goed team over te houden. Maar de meeste 
mensen fokken maar één nest per jaar, die zouden dan nog niet eens één hond 
overhouden! Je zou dus eigenlijk meer moeten fokken, met het beste van het beste als 
vergelijkingsstandaard.  
De meeste honden vinden het wel leuk om te lopen en de meeste die getraind worden 
lopen op hun trainingsroutine, zoals een aap die een kunstje heeft geleerd. Met die 
honden kun je heel veel plezier hebben, maar het zijn niet de honden die je hebben wilt 
als je streeft naar de kwaliteit.  
 
Trainen van de jonge hond 
Met pups van ruim zeven maanden begon Lau voorzichtig te trainen, samen met een 
oudere geroutineerde hond. Het gaat erom dat de pups enthousiast zijn en werken. 
Daarna begint de selectie, maar het duurt wel tot drie jaar voor een hond echt kan laten 
zien wat hij waard is. Op die regel zijn uitzonderingen: soms heb je honden die dat al met 
anderhalf jaar tonen. Bij de Kolyma kennel waren dat bijvoorbeeld Emmitt en Emily. 
Maar de meeste honden van twee jaar kunnen de afstand van 20 tot 25 kilometer, bij de 
hoge snelheid van een groot team, niet aan. Die zijn fysiek nog te jong en worden te gauw 
moe. Lau vergeleek de Siberian Husky met marathonlopers, die ook pas op wat latere 
leeftijd presteren. In hun derde jaar - dat is hun tweede winter - moeten ze het wel 
aankunnen. Maar als je voor die tijd te veel van een hond vraagt, terwijl die daar nog niet 
aan toe is, kun je hem voor altijd verknallen. Lau en Els gingen dus heel behoedzaam om 
met het laten werken van jonge honden. 
 
Wedstrijdtraining 
Het trainen van een wedstrijdteam, ook de opbouw van de training, ging zorgvuldig en 
weloverwogen. In de zomer probeerden Lau en Els de conditie wat vast te houden. In 
september begon het trainen van kleine teams voor een zware kar. Dat was pure 
werktraining, voornamelijk in draf. Ze hielden rekening met ons vochtige zachte klimaat 
en trainden vaak ’s morgens vroeg. De beginafstand was zo’n 4,5 kilometer en dat werd 
in de loop van de tijd, als het wat koeler werd, verhoogd naar 8 tot 10 kilometer. Het ging 
dus puur om het werken, onderweg werd vaak gerust. Door deze training werden de 
spieren versterkt, de pezen en gewrichten, het hart gaat beter functioneren, de hele 
bloedsomloop, het stofwisselingsvermogen, kortom, alles krijgt een wat betere conditie. 
Pas eind oktober, begin november werd de snelheid vergroot door de honden voor een 
lichtere kar te zetten. Dat gaat dan vanzelf sneller, want die honden willen graag hard 
rennen. Heb je maar één kar ter beschikking, dan kun je datzelfde effect krijgen door 
eerst in kleine ploegjes te trainen en daarna alle honden tegelijk in te spannen. Bij vorst, 
als de paden hard zijn, werden de banden van de zware kar wel eens extra opgepompt, 
dat vinden de honden ook heel leuk.  
Meestal val je hier in Nederland automatisch in een soort intervaltraining. Daar is 
volgens Lau niets op tegen. Als de honden maar wel werken, mogen ze in draf gaan, maar 
dan moeten ze zich helemaal geven. 
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Duurtraining hebben Lau en Els nooit gedaan, omdat ze ons klimaat daar minder 
geschikt voor vonden; en ook omdat dat de honden conditioneert naar een gemiddeld 
lager tempo. Dat was niet de optie van het Kolyma-team. Wel werd er geleidelijk aan de te 
lopen afstand uitgebreid: in december zaten ze op ongeveer 14 kilometer. Dan werden 
nog steeds rustperiodes toegepast; en sommige honden liepen af en toe nog in draf. Na 
half december mocht er niet meer worden gedraafd en de rustperiodes verdwenen. 
De training gebeurde nu met een lichtere kar en voldoende honden en de afstand werd 
soms teruggebracht naar 8 of 9 kilometer. De honden gingen nu in galop, van het begin 
tot terug-bij-de-auto. Meestal was de conditie tegen die tijd zo goed opgebouwd dat ze het 
makkelijk aankonden.  
De training werd aangepast aan de weersomstandigheden. Als het vochtig en klam was, 
werd er onderweg natuurlijk wel gestopt. De afstand werd dan niet meer verkort. Om de 
honden het plezier in de training te laten houden, werden soms alle honden voor een 
klein karretje gezet en mochten ze een kilometer of zes scheuren. Dat vonden schitterend 
en na afloop stonden ze allemaal te stralen. Daarmee wordt niet de werkelijke snelheid 
van de hond beïnvloed, maar wel de motivatie. Want zo vergroot je het plezier dat ze in 
werken hebben.  
Behalve met het trainen zelf waren Lau en Els in die tijd ook voortdurend bezig met de 
individuele hond. Alle honden kwamen aan de beurt om voorop of achterin te lopen. Ze 
wisselden ook hun plaats, links of rechts van de lijn. Verder werd alles bijgehouden in 
een logboek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lau van Leeuwen - team Kolyma 



Mushing Holland Sleddog Club 
 
Interview met Lau van Leeuwen 

 www.mushingholland.nl / info@mushingholland.nl 
4 - 7 

04-05-2013 21-05 

Eten en drinken 
In iedere fase van de training pasten Lau en Els de voeding aan. In hun ervaring met 
Siberian Husky’s - bij andere rassen ligt dat anders - hoef je bij een intensivering van je 
training niet de hoeveelheid voedsel te verhogen, maar wel de kwaliteit en de 
samenstelling. Naast droogvoer gaven ze dierlijke eiwitten en vetten. Iedereen heeft zo 
zijn eigen manier van voeren, wat voor de een goed werkt hoeft de ander niet te bevallen. 
Lau en Els wogen hun honden eens per maand, want overgewicht gaat ten koste van de 
prestatie. Elke hond moest het gewicht hebben dat bij hem past. Als ze zo op het oog 
dachten dat de hond te vet of te mager was, werd hij vaker gewogen. 
Lau wees erop dat naast voer vooral vocht ontzettend belangrijk is. Tijdens de training, 
maar vooral tijdens de wedstrijden, hebben de honden heel veel water nodig. Brokken 
werden dan ook het hele jaar door geweekt. Als een hond onvoldoende vocht krijgt en 
uitgedroogd raakt, zal dat tijdens de wedstrijden problemen geven. Deze honden gaan 
sneeuwhappen, wat het evenwicht in het team verstoort, terwijl ze dan toch eigenlijk niet 
veel vocht binnenkrijgen. Lau merkte op dat je op wedstrijden ’s avonds om een uur of 
tien bij je honden terug moet zijn om hen uit te laten, maar vooral om te laten drinken. 
Meestal hebben ze dan heel veel dorst.  
De volgende ochtend krijgen ze weer water, dat lengden Lau en Els aan met vismeel of 
iets anders waardoor het lekker smaakt. Ze vertelden soms dat eigenaren na de 
‘gemütlicher Hock’ pas ’s nachts om een uur of twee, drie naar hun honden gaan. Lau zei 
er wel eens wedstrijden door gewonnen te hebben en noemde dat het bekende ‘Indian 
problem’ van de Fur Rendezvous (race in Alaska). Daar komen mensen met een 
fantastisch team dat de eerste dag erg goed loopt. Je zou verwachten dat het de tweede 
dag nog wel een beetje beter zal gaan, omdat die honden op de eerste dag bang zijn voor 
het publiek, de auto’s, het lawaai en wat al niet, maar nee. Die mushers zijn ’s nachts 
niet meer bij hun honden geweest en hebben alleen nog maar aan de neut gezeten. 
 
Druk en discipline 
Het is erg belangrijk dat de musher altijd de baas is in zijn eigen kennel. De honden 
moeten allemaal naar hem kijken, aldoor maar weer: wat wil hij? 
Lau vertelde dat veel mushers in Alaska en New England zijn gestopt met de Siberian 
Husky’s voornamelijk omdat je ze niet onder druk kunt zetten op het moment dat je nog 
net iets meer uit je team wilt halen. De Siberian werkt omdat hij van nature werkt. 
Sommige honden reageren heel slecht op extra druk.  
Een nieuwe hond moet je, op het moment dat hij iets verkeerds doet, natuurlijk wel even 
goed laten voelen dat jij de baas bent. Vaak hoef je dat maar één keer te doen. 
Huishonden krijgen ook een reprimande als ze iets doen wat niet mag. Bij werkhonden is 
dat hetzelfde, in dit geval mag het lijntje niet slag hangen. Attla (George Attla, meervoudig 
wereldkampioen) zei altijd dat hij ze eraan moest ‘helpen herinneren’... 
 
Fokkerij is de basis 
Het is Lau opgevallen dat als iemand het goed doet tijdens wedstrijden door andere 
mushers soms een beetje verwijtend, vaker een beetje verontschuldigend, wordt gezegd: 
‘ja maar dat team wordt ook goed getraind en ik heb daar niet zoveel tijd voor...’, wat 
impliceert dat de kwaliteit van het team afhankelijk zou zijn van de hoeveelheid training 
die je erin stopt. Trainen is natuurlijk belangrijk, net als voeding, huisvesting, medische 
verzorging en een heleboel andere dingen. Want door training alleen zul je nooit uit een 
team kunnen halen wat er in aanleg niet al in heeft gezeten. Dat vergeten mensen wel 
eens. Je kunt trainen wat je wilt, maar als de aanleg ontbreekt wordt het nooit wat. Dat 



Mushing Holland Sleddog Club 
 
Interview met Lau van Leeuwen 

 www.mushingholland.nl / info@mushingholland.nl 
5 - 7 

04-05-2013 21-05 

geldt voor mensen, maar ook voor sledehonden. Die aanleg, aldus Lau, dat is de fokkerij; 
en dat is de hoofdzaak, daar begint het mee. 
Toen Lau en Els begonnen was er geen concurrentie. Die is er wel gekomen. Lau schreef 
dat toe aan de veel betere fokkerij. Uiteindelijk is alles in de sledehondensport terug te 
voeren op de genetische achtergronden van de honden. De concurrentieloze periode was 
al snel afgelopen toen Ernst Müller (Klondike kennel) uit Alaska terug kwam met een 
aantal goede honden van Earl Norris, waarmee hij goed fokte. Peter Thoman (Kökö Tengri 
kennel) deed met Alaskan’s Pala of Anadyr ook zijn duit in het zakje.  
Lau en Els hadden zo’n 80 honden van Earl Norris naar Europa geïmporteerd. Die 
hebben zich verspreid over Nederland, Duitsland, Zwitserland en Denemarken. Voordat 
je daar de resultaten van merkt verlopen de nodige jaren. Jammer vond Lau het dat een 
deel van de Nederlandse mushers zich niet goed verdiepte in de materie van voeding, 
fokkerij en training. Er wordt in Nederland veel te weinig gefokt en niet selectief genoeg. 
Fokdieren moeten zich in de wedstrijden voor 100% geven en dat blijven doen, ook onder 
zware omstandigheden. De sport blijft de toetsing van je fokkerij. Veel te weinig fokkers 
realiseren zich wat je op de wedstrijden kunt zien. Lombard’s gezegde: “Breed the best, 
forget the rest”, was Lau en Els uit het hart gegrepen. Omdat de ruimte die je om je huis 
hebt en de hoeveelheid geld niet onbeperkt is en omdat je niet wilt elimineren uit een 
nest dat niet voldoet, is het de kunst in een worp zoveel mogelijk kwaliteit te krijgen. Dan 
gaat het, volgens Lau en Els, al gauw over lijnteelt en inteelt, waarbij de stamboom 
belangrijk is. Maar eigenlijk is die alleen van belang, als je de honden van de stamboom 
kent. Als je weet of een hond groot of klein was, schuw of vriendelijk, of hij een gebitsfout 
had of steile schouders. Als je dat van al die honden op de stamboom weet, dan heeft een 
stamboom waarde. Is dat niet het geval, dan moet je gewoon het goede aan het goede 
paren en de rest vergeten.  
 
Fokken voor de sport 
Naarmate je team groter wordt is de conditie van de musher van minder belang. De beste 
conditie is nodig om in de C-klasse (klein team, korte afstand) te lopen. De vraag is daar 
of je nog met sledehondensport bezig bent, want niet het team met de beste honden wint 
er, maar het team met de meest atletische musher. 
Wat is sledehondensport dan eigenlijk? Lau vond dat primair iets wat sledehonden doen, 
waar natuurlijk de musher wel invloed op heeft, door training en door voeding. Bij de C-
klasse is het vooral de musher die het doet, de B-klasse zit er een beetje tussenin. In de 
A-klasse en bij de Ongelimiteerde teams komt het echt op de honden aan. Lau vertelde 
dat hij door de loop van de jaren heel honden heeft gehad die fantastisch waren op 10, 
12 of 14 kilometer, maar het daarna gewoon voor gezien houden. Bij een teefje zou je nog 
een goede reu kunnen zoeken, met wel genoeg ‘drive’ en hopen dat het in de fokkerij 
klikt. Maar een reu die zich alleen maar in een B-team heeft bewezen, zou Lau nooit goed 
genoeg vinden om mee te fokken. Hij zou ‘drive’ kunnen hebben, maar je weet het nooit. 
Hij kan behoren tot de honden die het tot een bepaalde afstand goed doen en er daarna 
gewoon mee ophouden. Deze honden gaan niet ‘down’, maar ze brengen niets meer in en 
zijn niet meer enthousiast. Met zulke honden moet je dus niet fokken, was zijn conclusie. 
Ook moet je niet fokken met reuen die het op de korte afstand goed doen, want die zijn 
vaak te groot. Met dat soort fokkerij kun je niet voorzichtig genoeg zijn.  
“Fokkerij is net een helling waar je een steen tegenop duwt, een grote, ronde steen. Je 
moet alsmaar duwen om die steen boven te krijgen en op het moment dat je even 
uitblaast rolt die rotsteen zo weer naar beneden.” Deze uitspraak geeft volgens Lau en 
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Els een goed beeld van de fokkerij. Als je een of twee jaar zegt: “Ach, laten we dat maar 
eens fokken met dat en kijken wat ervan komt”, dan ga je zo de mist in, aldus Lau. 
Lau en Els fokten twee nesten per jaar en hielden daar honden van aan. Met geluk hou je 
daar goede honden van over, heb je pech dan moet je wachten op een volgend nest. Zo 
hadden ze soms veel leeftijdverschil in een team: oude en jonge honden, de middenmoot 
was niet goed genoeg. Lau en Els zeiden allebei de fokkerij een van de meest interessante 
aspecten van de sport te vinden. Het kost veel ruimte en geld om de honden aan te 
houden tot je ze kunt trainen, dat is voor veel mensen een handicap. Er zijn steeds meer 
mensen die juist een jonge getrainde hond willen hebben, in plaats van een pup. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lau van Leeuwen - Kolyma Superstars 1981 
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Standaard 
De rasstandaard is volgens Lau niet iets stars. Als fokker heb je allerlei vrijheden 
waardoor honden uit verschillende foklijnen aan de raspunten voldoen. Die vrijheid is 
ook nodig, omdat het een gebruikshond is, geen hond die met een meetlint na te meten 
valt. De een vindt dit wat beter, de ander dat, alles gericht op de sledehondensport. 
Daardoor krijg je binnen het ras variabelen. Als op een gegeven moment de standaard 
niet helemaal meer voldoet, dan kan die - als de groep mensen die met het voorstel komt 
een acceptabel verhaal heeft en sterk homogeen is georganiseerd - weer veranderen. In 
details, niet in hoofdzaken. Lau zei dat geen slechte zaak te vinden, omdat een ras levend 
moet blijven, niet moet verstarren, zich moet kunnen blijven ontwikkelen.  
Onder invloed van de tentoonstellingswereld zou de standaard weer veranderd kunnen 
worden door bijvoorbeeld wooly’s te verbieden en bepaalde kleuren voor vacht of ogen 
voor te schrijven. Dat zou voor de hond als werkhond geen goede zaak zijn. Omgekeerd 
zei Lau zich te kunnen voorstellen dat een groep mushers de standaard zou willen 
veranderen, omdat de huidige standaard niet meer past in het bestaande wedstrijdbeeld. 
Ook dat zou in bepaalde opzichten niet in orde zijn. Maar de standaard mag niet een 
soort Bijbel zijn, een Wet van Meden en Perzen, waarin geen veranderingen meer 
mogelijk zijn.  
Het zou natuurlijk zo moeten zijn, dat een tentoonstellingswinnaar ook op wedstrijden 
meekomt. De Siberian is rashond, maar vooral sledehond. Lau zei het erg jammer te 
vinden dat dit in de praktijk niet meer zo is. De oorzaak zal liggen in het feit dat de 
Nederlandse keurmeesters, die lang geen domme mensen zijn op hondengebied, niet de 
moeite nemen om naar wedstrijden te komen of om trainingen van kennels te zien. Als je 
niet constant wordt blootgesteld aan de indrukken die je dan opdoet, krijg je gemakkelijk 
een ander soort hond als ideaalbeeld voor ogen.  
 
Kijken naar je honden 
Lau en Els vermoeden dat veel kleine teams met de stopwatch trainen. Daarvan zijn zij 
grote tegenstanders. Er zijn zoveel factoren die de tijd van een team kunnen beïnvloeden. 
Het gebruik van een stopwatch kan het humeur van een musher enorm beïnvloeden. Die 
stemming brengt hij over op het team, dat zijn best deed en staat uit te hijgen. Het werkt 
erg nadelig als een hond in plaats van een beloning een verwijt krijgt. Wie het oog op de 
klok heeft om prestaties te meten, vergeet bovendien vaak om naar de honden zelf te 
kijken. In een wedstrijd, maar eigenlijk altijd, is juist het kijken naar je honden zo 
belangrijk om te weten of het goed gaat. 
Tot slot gaf Lau nogmaals aan, ‘dat hoe lang je ook in de sport zit, je altijd het gevoel hebt 
dat je niets zeker weet. Zo hadden mijn honden de afgelopen winter voor het eerst 
voetproblemen. Zou dat komen door de slechte sneeuwcondities? Of misschien omdat we 
er in de fokkerij toch te weinig op hebben gelet, omdat we nog nooit problemen hebben 
gehad?’ Beiden geloven dat het wel erfelijk is. Op de kortere afstanden speelt dat 
probleem niet, maar langere afstand, en vooral snelheid, hebben een enorm effect op 
voeten.  
Kortom, je bent nooit uitgeleerd! 
 
Uit MusH-3, 1982 


