
1-daagse en 2-daagse Clinic schapendrijven met Julie Hill 
 
De Engelse Julie Hill heeft in Schotland haar eigen schapenboerderij en 
trainingscentrum. Zij heeft veel ervaring met Border Collies zowel in 
wedstrijden als in de dagelijkse praktijk. In Schotland won zij veel prijzen 
en ook als lid van het Schotse team was zij succesvol. In 1996 won Julie 
als eerste -en tot nu toe enige- vrouwelijke handler de International met 
haar hond Moss. Zij is ook een van de weinigen die zowel de National 
Brace Championship als de International Brace Championship won. In 
2014 werd zij opnieuw Scottisch National Champion, in 2016 opnieuw 
International Brace Champion. Met haar nieuwe combinatie, Sid en 
Molly, werd zij in 2017 Scottisch Brace Champion.  
In de afgelopen jaren specialiseerde Julie zich in hondencommunicatie 
en hondengedrag. Deze kennis past zij toe in haar training en tijdens de 
clinic. 
 
In 2014 kwam de geheel herziene en aangevulde editie uit van haar 
veelgeprezen boek ´The Natural Way´. Een boek over het trainen van 
honden, over honden- en schapengedrag en ook met praktische tips om 
problemen op te lossen. Daarnaast is nu ook haar DVD ‘The Natural 
Way’ verkrijgbaar.  
   

                                                   
 

Julie gaf clinics in o.a. Scandinavië, Zwitserland, Amerika en Brazilië. In 
2018 komt zij voor de 15e keer naar Nederland! 
 
Hoe ziet de clinic er uit? 
Het programma is een interessante mix van praktijk, video-opnames 
bespreken, theorie, enz. Er wordt twee keer per dag met de hond 
geoefend. De clinic is bedoeld voor zowel beginners als gevorderden. Is 
de Engelse taal niet je sterke kant? Geen probleem: er kan vertaald 
worden.  



De clinic staat alle dagen in het teken van individuele vragen en 
praktijksituaties, zoals het starten van een jonge hond, wedstrijdparcours 
lopen, ongewenst gedrag zoals bijten of jagen, werken met een kudde, 
outrun,  pennen, enz. Op zondagmiddag kan men kiezen voor nog een 
oefensessie of meedoen aan een afsluitende wedstrijd met de 
mogelijkheid om ook met een tweede hond te starten. Julie geeft na 
afloop feedback over de runs. 
 
Wanneer? 
1 daagse clinic: vrijdag 9 maart 2018 van 8.15 tot ongeveer 16.30 uur   
2 daagse clinic: zaterdag 10 maart en zondag 11 maart 2018, dezelfde 
tijd  
 
Waar? 
In Oosthuizen (ligt 10 kilometer ten noord-oosten van Purmerend NH) op 
de biologische boerderij van Jan en Annette Vrolijk. Op de boerderij 
kunnen we beschikken over bijna 5 hectare weiland en een verwarmde 
kantine. 
 
Kosten? 
1 daagse clinic: 105,- 
2 daagse clinic: 195,-  
starten 2e hond op zondagmiddag: 10,- 
Incl. koffie/thee en lunch 

 
Inschrijving bij Ria Vrolijk via: clinicschapendrijven@icloud.com 
Informatie over het boek en de DVD van Julie kan ook via dit emailadres 
opgevraagd worden. 
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