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AHC en FHN agenda 2010  

 

AHC Kalender   

1 mei Zaterdag Examen SHH/GG 

6 mei Donderdag Start puppy/opvoedcursussen 

13 mei Donderdag Hemelvaart, geen les 

18 mei Dinsdag Clubcompetitie Flyball 

19 mei Woensdag Bestuursvergadering 

29 mei Zaterdag Clubcompetitie CombiSport 

31 mei Maandag Clubcompetitie Apporteersport 

4 juni Vrijdag Coördinatorenoverleg 

5 juni Zaterdag FHN WP Apporteerwedstrijd 

6 juni Zondag Clubdag 

7 juni Maandag Bestuursvergadering 

10 juni Donderdag Proefexamen SHH/GG 

20 juni Zondag FHN Gehoorzaamheidswedstrijd 

22 juni Dinsdag Afhalen toegangsbewijs jubileumfeest 

24 juni Donderdag Afhalen toegangsbewijs jubileumfeest 

28 juni Maandag Bestuursvergadering 

1 juli Donderdag Inleverdatum kopij clubblad 

3 juli Zaterdag Examen SHH/GG 

8 juli Donderdag  Train de trainers 

12 juli t/m 8 aug. Zomervakantie Geen lessen 

25 juli Zondag It Takes Two Behendigheid AHC 

FHN Kalender   

2 mei Zondag Gehoorzaamheid Borgsweer 

2 mei Zondag DogDance Haaksbergen 

9 mei Zondag Behendigheid Almere 

14 t/m 16 mei  WAC Behendigheid 

16 mei Zondag Dipl.dag Apporteren Sluiskil 

16 mei Zondag Flyball Wateringen 

24 mei Maandag Behendigheid Balkbrug 

29 mei Zaterdag Speuren Ridderkerk 

30 mei Zondag Gehoorzaamheid Beneden-Leeuwen 

30 mei Zondag DogDance Culemborg 

30 mei Zondag CombiSport Gemonde 

5 juni Zaterdag WP Apporteren AHC 

12 juni Zaterdag CombiSport Nieuw Vennep 

13 juni Zondag Behendigheid Duiven 

19 juni Zaterdag Speuren De Meern 

20 juni Zondag Gehoorzaamheid AHC 

26 juni Zaterdag DogDance Countryfair 

27 juni Zondag FHN DAG Nijmegen 

4 juli Zondag Dipl.dag Apporteren Borgsweer 

11 juli Zondag Behendigheid Varsseveld 

11 juli Zondag Flyball Welberg 

17 juli Zaterdag CombiSport Hoekse Waard 

18 juli Zondag Gehoorzaamheid Cana Hondensport 
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Van de bestuurstafel Voorzitter Femke Wiegel 

 

Op 26 maart jongstleden was er weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Er 

waren 43 leden aanwezig en met 5 volmachten waren er dus 48 stemmen voor de 

bestuursverkiezing. Catharina trad af en stelde zich niet meer verkiesbaar. Ik wil haar 

via deze weg nogmaals bedanken voor alles wat zij de afgelopen periode gedaan 

heeft. En als secretaris van het bestuur is dat behoorlijk wat. Catharina : bedankt 

voor al je inzet! Suzanne trad ook af maar stelde zich wel weer verkiesbaar en samen 

met Willy en Harry bestaat het bestuur nu weer uit 7 personen. Ook hebben we er een 

erelid bij, want Martin van der Werf was voorgedragen door de leden en heeft het 

erelidmaatschap aangenomen. 

 

De eerste bestuursvergadering is geweest en op de site is na te lezen hoe alle taken 

zijn verdeeld. Uiteraard is elk bestuurslid aanspreekbaar als je een probleem of juist 

een goed idee hebt. Het bestuur is er voor de club, dus voor jou. Naast het verdelen 

van de taken hebben we ook nog andere zaken besproken. Zoals het voorstel voor de 

jonge honden behendigheid. Behendigheid wilde ervaren handlers graag de 

mogelijkheid bieden om met jonge honden (vanaf 6 maanden) behendigheid te gaan 

trainen. Daarbij moesten verschillende vraagstukken besproken worden , want hoe is 

de les opbouw om de gezondheid van de hond niet te schaden, wat is een ervaren 

handler, wat te doen met de SHH eis want een hond van 6 maanden heeft vaak nog 

geen SHH, etc.? Dit voorstel is daarom ook al bijna een jaar in behandeling, maar is 

nu dus goed gekeurd. Voor meer informatie verwijs ik naar de coördinator of de 

cursusadministrator van de behendigheid. 

 

Verder hebben we uiteraard gesproken over het nieuwe terrein. Zoals het er nu 

uitziet, moeten we in 2013 toch echt van dit veld af. Binnenkort is er weer een 

gesprek met de gemeente waarbij we twee nieuwe buiten opties en één binnenlocatie 

zullen bespreken. Natuurlijk hebben alle plekken hun eigen voor en nadelen en we 

zullen alles goed moeten afwegen. En dat is geen eenvoudige taak. Zodra er meer 

informatie is zullen we het laten weten. 

 

Ook zijn de voorbereidingen voor ons jubileumfeest in volle gang. Vergeet dus 4 en 5 

september niet, want het beloofd een gezellig weekend te worden! De clubdag van 6 

juni zal om die reden dan ook in afgeslankte vorm plaatsvinden. Alleen de finales van 

de disciplines zullen gelopen worden. Er zijn dus geen workshops of demonstraties. 

 

Na jarenlange dienst als penningmeester heeft Ron aangegeven dat hij graag een 

opvolger wil zoeken voor deze functie. Dus heb je zelf ervaring en/of interesse of ken 

je iemand die deze functie zou kunnen overnemen, neem dan contact op met Ron of 

een van de andere bestuursleden. Weer genoeg uitdagingen voor het nieuwe bestuur 

dus.  
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Van de redactie Annie Kuijpers 
 

In dit clubblad geen stukjes van ons redactielid Marleen Eduardo-de Jong omdat ze 

zaterdag 3 april bevallen is van een prachtige dochter. 

 

Marleen, van harte gefeliciteerd met de geboorte van je dochter, Elyna Alesha Louisa! 

 

 

Van de coördinator Gehoorzaamheid Anette Lens 
 

Officiële diploma’s van het examen van 6 maart j.l. kunnen opgehaald 

worden op donderdagavond bij het secretariaat !!! 
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Het examen van 2009/2010 Anette Lens 
 

Nog nooit in de geschiedenis van de 

Alphense Hondenclub heeft een SHH en GG 

examen zolang geduurd als het examen van 

19 december 2009. Ook heeft het weer  nog 

nooit zo tegen gewerkt als de afgelopen 

winter, of er moeten ineens allemaal mietjes 

geboren zijn en dat geloof ik niet. 

19 december 2009 werd het examen 

afgelast op verzoek van de FHN. Nu was er 

ook een behoorlijk pak sneeuw gevallen en 

de keurmeesters moesten uit Gelderland en 

Zeeland komen. Dat is natuurlijk nooit zo 

prettig rijden, maar dat was nog niet het 

ergste. De gevoelswaarde van die dag zou volgens het KNMI ongeveer -10* tot -15*C 

worden en dat was toch wel te gortig om dan een hele grote groep mensen met 

honden buiten te laten worstelen om het examen te halen. Het werd dus afgelast op 

vrijdagavond voor de examendag en zoals dat altijd in Nederland gaat, zat ook dit 

keer het KNMI er naast. Achteraf (zoals de bekende koe in zijn K…. kijken) viel het 

met de temperatuur reuze mee en had er misschien toch wel een examen gelopen 

kunnen worden.  

Nu heeft elk nadeel ook zijn voordeel. Het examen werd namelijk verplaatst naar een 

zondag, omdat de agenda van de keurmeesters eigenlijk al helemaal vol zaten met 

andere activiteiten en wel naar zondag 10 januari 2010. Dit had tot gevolg dat er een 

paar extra mensen zich in konden schrijven voor het GG examen omdat die eigenlijk 

bijna nooit op een zaterdag examen kunnen doen i.v.m. wedstrijden of omdat ze zelf 

andere verenigingen moeten keuren. 10 januari werd het dus, of toch maar niet?  

Nu hebben wij in Nederland al jaren last van kwakkelwinters. Het is het elke keer net 

niet. Geen sneeuw, geen ijs, alleen maar regen of guur weer. Al jaren hebben we het 

gevoel dat de winter overgeslagen wordt en dat we van een hele lange natte herfst 

overgaan in een hele lange natte lente. Nu heerst er in Nederland ook de bekende 

zeur, mopper of klaagcultuur. Iedereen doet hier aan mee. Het is eigenlijk nooit goed 

en altijd anderen hebben er schuld aan. Zo ook deze winter. Er lag weer sneeuw op 

het AHC veld en daarbij waren er door de vorst ook scherpe randen ontstaan. Het 

werd dus weer afgelast en verplaatst naar 21 februari 2010.  

Klaag, klaag, mopper, mopper. Aan de andere kant, iedereen kon natuurlijk wel nog 

een paar weken flink oefenen. Met behulp van de nodige trainers (dank hiervoor) zijn 

er speciale trainingsuurtjes ingelast om de mensen toch op een juiste manier naar het 

examen te leiden. 

En het werd een succes. Het felbegeerde papiertje werd door de meeste mensen 

gehaald. 

Eind goed, al goed. Alleen is het toch voor iedereen prettiger als de volgende examens 

gewoon op de geplande dagen gehouden kunnen worden.  
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De uitslag van het GG examen 

 

GGB 

Linda Hoogendoorn  met Asta  niet geslaagd 

Aad Grootendorst       met Gwenyth geslaagd 

Annemieke Wehrmeijer  met Zita  niet geslaagd 

 

GG1 

Wim Bekendam   met Djingels  geslaagd 

Bram van Dorp  met Shardo  geslaagd 

Anita Dobbe   met Aimey  geslaagd  

Nel van Goozen   met Boris  niet geslaagd 

 

 

GG2 

Marlies Kloet   met Hebbuz  geslaagd 

Michele Taffijn  met Codi  geslaagd 

 

GG3 

Anita Metselaar  met Sticker  niet geslaagd 
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Combisport Joke Kruijt 
 

Combisport; wat is dat eigenlijk? 

 

Combisport is een van de disciplines die u kunt kiezen, nadat u samen met uw hond 

het SHH-examen met goed gevolg heeft afgelegd.  

 

Combisport kent een viertal onderdelen: 

1. Gehoorzaamheid 

2. Combi-Jump 

3. Combi-Speed 

4. De stormbaan 

 

Gehoorzaamheid 

Het is belangrijk dat uw hond goed naar u luistert. Dit is voor elke discipline 

belangrijk. Het onderdeel gehoorzaamheid bestaat uit een volgparcours, waarbij de 

hond met aandacht, zijn baasje volgt. De hond moet goed bij u blijven zodat u ook 

bepaalde opdrachten goed uit kunt voeren (zoals links, rechts, linksomkeert, etc.). 

Naast het volgen is er een volg-blijf-oefening. Uw hond volgt u een klein stukje, 

waarna de hond de opdracht krijgt te gaan liggen of zitten. Zelf loopt u door en mag u 

op het commando van de trainer de hond voor roepen.  

Ook apporteren behoort tot het onderdeel gehoorzaamheid. In de beginfase mag u 

apporteren met een speeltje, maar later leert u uw hond een blok of dummy te 

apporteren.  

Belangrijk is natuurlijk dat bij elk onderdeel van de gehoorzaamheid uw hond goed 

naar u luistert. Dit is niet iets dat de hond al moet kunnen, maar vanzelfsprekend 

leert uw hond dit tijdens de beginnerscursus Combisport. 

 

Combi-Jump 

Bij Combi-Jump komt u samen met uw hond tegelijk in actie! Samen met uw hond 

springt u over hindernissen. Het is belangrijk dat de hond goed bij u in de buurt blijft.  

 

Combi-Speed 

Combi-speed is net als de reuzenslalom van het skiën. Samen met uw hond loopt/rent 

u zo snel mogelijk zigzaggend tussen paaltjes door. Om een goede tijd neer te kunnen 

zetten, is het wederom belangrijk dat uw hond goed bij u blijft, want elke keer als uw 

hond te ver bij u vandaan gaat, krijgt u aftrekpunten (in wedstrijdverband).  

 

De stormbaan 

De stormbaan is een soort kermis, maar dan voor uw hond. De stormbaan kent 

verschillende hindernissen, zoals een hoogtesprong, breedtesprong, kattenloop, 

schutting, tunnel en band. Deze hindernissen worden elke keer op een andere manier 

achter elkaar geplaatst. Zodra uw hond bekend is met alle hindernissen, is uw hond 

klaar voor de baan. Anders dan bij de Combi-Jump of Combi-Speed neemt uw hond 

de hindernissen alleen en mag u zelf naast de hindernis mee rennen. Uw hond moet 

wederom dicht bij u in de buurt blijven om zoveel mogelijk punten te verzamelen. 
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Zoals u ziet is Combisport een veelzijdige discipline, goed voor zowel hond als baas. 

Juist de combinatie van snelheid en gehoorzaamheid, maakt het dat het een leuke en 

uitdagende sport is.  

Voorafgaande aan de cursus is het SHH-diploma het belangrijkst en de overige 

vaardigheden leren wij u graag tijdens de cursus.  

 

Als u geïnteresseerd bent in een cursus combisport, stuurt u dan een e-mail naar 

combisport@hondenclub.nl. De combisport heeft momenteel geen wachtlijsten, dus 

het is altijd mogelijk om in te stromen! Mocht u nog twijfelen of vragen hebben, kunt 

u ook altijd een e-mailtje sturen naar het bovenstaande adres voor meer informatie.  

 

Jouke Kruijt 

Coördinator Combisport 
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Opvoedcursussen Rita Jongeneel 
 

Van Puppy cursus, naar Opvoed 1 en 2 naar het SHH examen. 

 

Jora is een Nova Scotia Duck 

Tolling Retriever van net aan één 

jaar.  

We hebben nu al van alles met 

haar meegemaakt. Ze was een 

hele onbesuisde, maffe, drukke 

pup die thuis de hele boel wel 

bezig hield. Aan de andere kant 

was (en is ze nog steeds) een 

knuffeltje die het heerlijk vindt 

om te kroelen en aangehaald te 

worden. Als ze moe is gaat 

mevrouw heerlijk ongegeneerd 

op haar rug liggen en ligt lekker 

heerlijk te genieten als ze dan op haar buikje wordt geaaid.  

Op de Puppycurus  onder leiding van Catharina en later Anita Dobbe, was het een 

groot feest en vond ze alles leuk. Ze luisterde ook helemaal prima en vond het 

jammer (maar voor de bazen wel begrijpelijk) dat ze niet met de andere honden 

mocht dollen.  

Daarna zijn we doorgestroomd naar de Opvoed 1 met Marc Groen als trainer, ook hier 

had ze het naar haar zin. En Marc verzon ook elke keer weer leuke oefeningen, het 

verstoppen in de bosjes en dan erop vertrouwen dat je hond naar je toe komt. Best 

wel spannend in het begin, want er zijn zoveel leuke afleidingen om naar toe te gaan. 

Het vertrouwen in je hond groeit eigenlijk wel snel.  

Na een paar weken training scheurde ik jammerlijk mijn achillespees. Een operatie 

volgde en na een paar weken met mijn voet dik in de tape, kreeg ik nog 4 weken 

gips. Dat betekende sowieso 6 weken helemaal niks doen met Jora. Gelukkig vindt 

mijn man Aart het ook helemaal leuk om met Jora te trainen en nam hij de trainingen 

over. Die 6 weken werden uiteindelijk ongeveer 10 weken, want nadat ik van het gips 

verlost was kwam de revalidatie periode die veel langzamer ging dan ik wilde. Ik werd 

door de fysio terug gefloten en heb ik nogmaals de hondenuitlaatservice ingeschakeld. 

Vlak voordat ik mijn achillespees scheurde was Jora ook nog loops geworden, al gaf 

dat geen noemenswaardige problemen op. Vriendinnen werden ingeroosterd om Jora 

uit te laten. Het probleem kwam NA de loopsheid, mijn hemel we hadden ineens een 

totaal andere hond! Wat eerst een onbesuisde, maffe, drukke pup was, werd ineens 

een heel angstig hondje die totaal niet te verleiden was tot wat voor spelletje dan ook. 

Ze wilde het liefst maar in haar bench liggen en was heel alert op elk vreemd geluidje. 

We hebben van alles geprobeerd, we hebben haar zelfs (op advies) haring gegeven. 

De haring vond ze wel heerlijk maar we constateerde helaas geen verandering in 

gedrag en ze bleef ook maar aantrekkelijk voor reuen. Uiteindelijk zijn we naar de 

dierenarts gegaan en hebben we voor haar pilletjes gekregen. Hier knapte ze gelukkig 

van op! Aangezien we dit drama niet nogmaals wilden, is ze inmiddels gesteriliseerd.  

Inmiddels waren we doorgeschoven naar de Opvoed 2 en kregen we Catharina weer 

als trainer, in die tijd heb ik de trainingen weer overgenomen van Aart. Ook Catharina 
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verzon leuke oefeningen en stonden we nooit stil of hoefden we lang te wachten. We 

werden op een heel enthousiaste manier klaar gestoomd voor het examen en Jora is 

godzijdank weer langzaamaan normaal gaan doen. Ze is wel wat rustiger geworden en 

is hier en daar nog wel wat voorzichtig maar ze vindt alles weer leuk en ook heel 

gemakkelijk "gek" te krijgen.  

Door alle enthousiaste trainers hebben we op 6 maart een HEEL mooi resultaat 

behaald met het SHH examen waar ik dan ook HEEL blij mee ben. Hierbij wil ik alle 

trainers nogmaals hartelijk bedanken voor de hele leuke en leerzame lessen! 

Ik ga nu heel enthousiast verder met apporteren (1e les heb ik inmiddels gehad) en 

Aart wil heel graag behendigheid gaan doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spikkel 
Hondentraining en adviesbureau 

 
In samenwerking met de 

Alphense Honden Club 

 

 

 
  Opvoedingscursussen vanaf 8 weken 

  Clicker cursussen 

  Privé les 

  Advisering bij gedragsproblemen 

  Advisering bij de aanschaf van een hond 

 
Alle cursussen worden gegeven door een gediplomeerd instructeur 

en een gedragsdeskundige 
 

www.spikkel.com 

 
Femke Couvée-Oosterwal , telefoon/fax: 0172-494447 of 06-27082163 
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Hondennieuws  Wim Bekendam 
 

Hond overleeft val van 100 meter hoge klip 

In Engeland heeft een hond een val van een 100 

meter hoge klip overleefd. De Spaniël zette iets te 

enthousiast de achtervolging in op een zeemeeuw en 

donderde van de rotsen. Poppy hield aan haar val als 

bij wonder enkel een klaplong over. 

De driejarige hond was met haar baasjes op wandel op 

de schilderachtige klippen van van Seven Sisters in 

Seaford. Plots zette het dier als een pijl uit een boog 

de achtervolging in op een zeemeeuw. In volle vaart 

stormde zij over de rand van de klippen. 

Patrouille kustwacht 

Net omdat Poppy zo snel liep, stortte ze niet te pletter 

op de keien van het strand, maar belandde ze in het 

kolkende water. Zwemmend kon ze zich in veiligheid brengen op een rots. Daar werd 

ze opgepikt door een patrouille van de kustwacht die daar toevallig op oefening was. 

Eenmaal op het droge, werd de Spaniël naar een dierenarts gebracht. Die stelde vast 

dat Poppy enkel een gedeeltelijke klaplong had overgehouden aan haar val. Ze zal 

snel weer de oude zijn.  Bron: www.hln.be, 23/02/2010 

 

Hond eet diamant op, natuur doet haar werk 

Een juwelier uit Maryland is twee levenslessen rijker: geduld loont en de natuur doet 

altijd haar werk. Gelukkig maar, want zijn hond had een diamant ter waarde van 

omgerekend 14.500 euro ingeslikt. Dat meldt de zender Fox 5. 

Op de grond 

Diamantair George Kaufmann neemt zijn Golden 

Retriever Sollie elke dag mee naar zijn 

juwelierszaak. Op een dag keurde hij samen 

met een diamanthandelaar een edelsteen van 3 

karaat. Het kleinood viel op de grond en Sollie 

slikte de steen in 

Dierenarts 

Kaufmann en zijn leverancier aanschouwden het tafereel met lede ogen en belden 

meteen een dierenarts met de vraag wat ze konden doen om de diamant te 

recupereren. Die antwoordde dat ze gewoon de natuur haar werk moesten laten doen. 

Drollen verzamelen en keuren 

Zoals gewoonlijk ging juwelier Kaufman elke ochtend en avond met zijn Golden 

Retriever wandelen. Het enige verschil met vroeger was, dat de drollen van Sollie nu 

zorgvuldig werden verzameld en onderzocht. Op de ochtend van de derde dag was het 

prijs. Kaufmann vond de diamant in de uitwerpselen van zijn viervoeter. De edelsteen 

werd grondig gereinigd en terugbezorgd aan de diamanthandelaar.   

Bron: www.hln.be, 12/03/10 
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Een Golden Dream Marlies Kloet 
 

Een half jaartje geleden schreef ik een stukje over onze droom. Inmiddels zijn we 

deze droom aan het beleven. 

In de nacht van 7 en 8 april zijn onze pups geboren. Hebbuz en Sticker hebben 10 

pups gekregen! Hun geboortedag is gelijk de verjaardag van hun vader Sticker 8 april. 

Hij kreeg wel veel pakketjes cadeau 

van Hebbuz de hebbert!! 

Als eerste kwam er een reutje om 

kwart over 12 en de laatste, ook een 

reutje, om half zeven. 

Het nestje bestaat uit 6 reutjes 

(jongens) en 4 teefjes (meisjes). We 

rekenden niet op een groot nestje 

want op de echo waren er 4/5 gezien 

en op de röntgenfoto hooguit 5/6. 

Dus na de 6de pup kwamen de 

cadeautjes en jawel een heel 

kwartet. Natuurlijk heeft Hebbuz een behoorlijk zware dracht (zwangerschap) gehad 

en ook de worp (bevalling) duurde lang! Maar ook Sticker is een echte vader en liep 

niet weg voor de bevalling en ook tijdens de dracht (zwangerschap) onderhielt hij zijn 

teefje (meisje) door haar tot in de puntjes te verzorgen met het wassen. Tijdens de 

bevalling (“worp” sorry, honden termen zijn zo onvriendelijk) werden wij bijgestaan 

door Catharina en de buurvrouw Mareille die dierenarts assistente is. 

Wat is de natuur toch mooi en alleen bij de eerst geboren pup wist Hebbuz niet wat ze 

moest doen. Anita heeft toen het vlies open gemaakt en Hebbuz de navelstreng 

aangeboden. Daarna wist ze wat ze moest doen. Alles werd nauwkeurig bijgehouden 

wanneer de weeën kwamen en hoelang het duurde voordat de pup geboren werd. 

Ongelofelijk wat een feest en alle 10 zien ze er super gezond uit! Hebbuz is nu van 

naam veranderd en ze heet nu POWER MAMA!!!  

Wij hebben om beurten vrij en lopen, zitten, dweilen de hele dag en nacht rondom het 

kraambed (werpkist). Foto’s maken, filmen, knuffelen (de hondjes uiteraard) 

schoonmaken, eten geven, uitlaten enz enz. ‘s Nachts slaapt er een van ons beneden, 

lekker warm (we stoken namelijk ook voor 10). Zo kunnen we Hebbuz goed in de 

gaten houden en ze heeft wat verhoging en is onrustig als we niet in de buurt zijn. 

Maar de geluiden die dan op je af komen dat is niet normaal wat een herrie!!!Je denkt 

echt niet aan jonge hondjes eerder waan je je in een cavia bak met heel veel cavia’s. 

Licht aan tellen 1, 2, 3, 10 licht uit slapen. En dan lig je eindelijk te slapen dan komt 

Sybel in je gezicht blazen… hmm wat is er Swiep? Geeft Sybel aan dat Hebbuz moet 

plassen, gekker moet het niet worden!!! Sybel en Hebbuz hebben zich nog nooit om 

elkaar bekommerd en nu dit ….!! Zo zie je maar dat ook Swieb haar rol heeft in deze 

periode en ben erg benieuwd hoe ze zich gedraagt als het jonge spul gaat lopen … !! 

En Guus hij verwelkomt de visite met een knuffel en hij vindt het allemaal best op 

afstand natuurlijk en kom niet aan zijn slaapje. Zo, ik stop met schrijven, het is weer 

knuffeltijd.  

 

Bedankt voor alle belangstelling en we houden jullie op de hoogte! 

Groetjes Anita en Marlies 
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TopDog Mariette van der Vos 
 

Naast het lesgeven op de hondenclub heb ik ook een hondentrimsalon, een honden 

casting bureau en train ik honden/voed ik honden op voor anderen.  

Over het trainen/ opvoeden van honden voor anderen wil ik het hebben. 

 

Sommige (toekomstige) eigenaren hebben het idee dat ze het opvoeden van hun pup 

beter aan een professional over kunnen laten.  

Het is erg leuk om het zelf te doen, maar je moet je goed bedenken wat het allemaal 

inhoudt:  

 

Socialisatieperiode 

Een pup is ongeveer 7 weken wanneer hij bij u in huis komt. Hij zit dan midden in zijn 

socialisatieperiode (deze duurt tot een week of 12). Dit is zonder enige twijfel de 

meest belangrijke fase in het leven van de hond. In deze periode moeten de pups de 

kenmerken van de sociale wezens in hun omgeving leren kennen. Alles wat de pup in 

deze periode meemaakt zal hij accepteren als normaal en de wezens waaraan hij is 

gesocialiseerd zal hij zien als sociale partner. Omgekeerd is het dus ook zo, als een 

pup in deze periode te weinig indrukken opdoet, kan hij dat nooit meer volledig 

inhalen. Daarnaast moet de pup in deze periode ook blootgesteld worden aan allerlei 

prikkels. Gewenning aan allerlei zaken heeft tot gevolg dat een dier op den duur niet 

meer of minder heftig reageert op een prikkel nadat hij daaraan meerdere malen 

zonder gevolgen is blootgesteld. 

  

U kunt zich voorstellen dat dit veel tijd kost en minstens zoveel kennis om dit allemaal 

goed te laten verlopen. 

 Soms twijfelen mensen aan hun vermogen om puppen goed te kunnen laten 

socialiseren. Ik kan me dat goed voorstellen, want het is ook nogal wat. En wat daar 

bijkomt………….…je hebt maar 1 kans om het goed te doen. 

  

Angstfase 

Na de derde maand komt de hond in de angstfase. Zijn onbevangenheid maakt 

geleidelijk plaats voor een natuurlijke drang tot vluchten. Dit moet ook zo zijn. De 

wereld van de pup wordt groter en daarmee ook de risico’s. 

Het herstelvermogen na schrik is afgenomen en omstandigheden die de schrik hebben 

veroorzaakt kunnen zo’n diepe indruk achterlaten dat ze de rest van zijn leven blijven 

bestaan. De eigenaar moet een pup in deze periode behoeden voor te angstige 

ervaringen en zeker niet angstbevestigend optreden als de pup onverhoopt ergens 

van is geschrokken. 

  

Daarom is me nu al meerdere malen gevraagd of ik de puppen kan socialiseren. 

De pup komt dan (geheel of een paar dagen per week) bij mij in huis en ik zorg dat 

de pup heel veel meemaakt in zijn jonge leventje, zodat hij opgroeit tot een 

evenwichtige jonge hond. 

 

Op dit moment heb ik 3 opvoed-honden in huis. 

 



 15 

De eerste is Arras. Arras is een Mechelse Herder, met erg indrukwekkende ouders. 

Ouders die zich uitgebreid hebben bewezen in de politiehonden wereld. Arras kwam 

als pup bij mij in huis. Arras moet een grote stoere, maar sociale hond worden want 

dan gaat ook hij de opleiding voor Politiehond volgen. Arras is fulltime bij mij in huis, 

totdat hij groot genoeg is. Daarover in het volgende clubblad. 

 

De tweede is Noortje. Noortje is een heel ander kaliber hondje. Noortje is een 

kruising Shi-tzu x Maltezer. Sinds september 2009 is Noortje 2 dagen in de week bij 

mij in huis.  

Noortje is een klein hondje en zal dat altijd blijven. Maar haar eigenaren waren het er 

wel over eens...ze moest wel gaan luisteren en zich gedragen als een grote hond. Zij 

hadden dit hondje niet gekozen als klein knuffel hondje. Ze wilden gewoon een hond 

en omdat ze niet zo groot behuisd zijn, kozen ze voor een klein maatje. 

 

De eerste week dat Noortje bij hun in huis was ben ik bij hen langsgegaan om een 

aantal zaken te bespreken. 

Wat is er belangrijk in de opvoeding?? 

Benchtraining (Zodra een hond gewend is aan zijn bench, is zindelijkheidstraining en 

straks alleen thuis blijven een veel kleiner probleem) 

Zindelijkheidstraining (De puppy moet leren dat buiten plassen wel en binnen plassen 

niet wordt gewaardeerd) 

Socialiseren (Zoveel mogelijk mensen, andere honden en andere dieren en situaties 

meemaken)  

De 2 dagen in de week dat Noortje bij mij is, ga ik natuurlijk zoveel mogelijk aan dit 

soort zaken werken. Maar het is handig dat er met Noortje thuis op dezelfde manier 

wordt omgegaan. 

  

Wat betreft de benchtraining: 

We gebruikten hiervoor het eten van de pup. Het eten verdeelden we in meerdere 

kleine porties. Op die manier kon de pup meedere keren per uur even in de bench om 

te eten en om op die manier te wennen. Dat wennen was goed gelukt, tegen de tijd 

dat Noortje bij mij thuis kwam (één week later) was ze al goed gewend aan de bench. 

 

Wat betreft de zindelijkheidstraining: 

Een van de problemen waarvoor Shi-tzu’s bij de gedragstherapeut komen is 

problemen met zindelijkheid. Ze zijn ‘zeg maar’ erg makkelijk, hebben nogal eens 

ongelukjes. Omdat we dit van te voren wisten hebben we hier extra veel aandacht 

aan besteed. Doordat Noortje al gewend was aan de bench, kon ze daar in als ik even 

niet op haar kon letten. Gelukkig was ze wel zo zindelijk dat ze niet in de bench 

plaste. 

De eerste dagen heb ik haar iedere uur even buiten gezet (op een vast plekje) om 

haar daar te leren plassen. Steevast als ik haar daar neerzette dan plaste ze daar en 

kreeg dan gelijk een klein beloningsbrokje. In de loop van de tijd, heb ik dat uur 

uitgebreid naar 1½ uur, 2 uur. 2½ uur enz enz.  Daarnaast steeds goed op haar gelet, 

wanneer ze na het spelen, eten of slapen ging snuffelen, pakte ik haar op en zette 

haar weer op haar ‘plas-plekje’ buiten. 

De zindelijkheidstraining is goed gelukt. Noortje is goed zindelijk. Ze is nu 10 

maanden en de laatste maanden heeft ze nooit meer binnen geplast. 
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Ze is nu loops, dit is weer een periode waarbij ze misschien weer de neiging heeft om 

onzindelijk te worden, maar met wat extra alertheid voorkomen we dat. 

 

Wat betreft het Socialiseren: 

De eerste periode hebben we zoveel mogelijk verschillende mensen, kinderen, honden 

andere dieren en situaties opgezocht. Het voordeel van zo’n klein schattig hondje is 

dat je niet op zoek hoeft naar mensen, mensen komen gewoon naar jou toe met zo’n 

hondje. 

Even na half 12 ging ik naar buiten en dan wachtte ik af. Kinderen werden uit school 

gehaald en liepen dan langs met hun ouders. De kinderen konden het niet laten……ze 

gingen op hun knieën om te knuffelen met Noortje. Naast mensen ben ik ook zoveel 

mogelijk dieren op gaan zoeken. Vreemde honden op het uitlaatveld, paarden, geiten, 

koeien, schapen. Omdat puppy’s nog niet zo ver mogen lopen, ging ik vaak met de 

auto dit soort dieren op boerderijen opzoeken. Doordat ze werd meegenomen naar al 

die plekken en in al die verschillende situaties wende ze snel aan van alles. 

Noortje komt iedereen vrolijk en open tegemoet, ze is vriendelijk voor ieder ander 

mens en dier. Ik kan wel zeggen dat Noortje best goed gelukt is. 

 

De derde hond is Missy. Missy is een Border Collie pupje en loopt hier ook op de AHC. 

Missy is meer een opvang- dan een opvoed pup. Omdat Missy’s baasje, Inge, 3 dagen 

in de week werkt en een pup niet zolang alleen kan zijn, is Missy 3 dagen in de week 

bij mij. Inge (ook trainster bij de AHC) kan Missy prima zelf socialiseren, opvoeden en 

trainen, maar ja… ik kan het toch niet laten en Missy vindt het ook zo leuk, dus train 

ik ook met haar. 

 

Volgend clubblad meer over mijn ‘opvoed’ honden.. 
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What’s in a name?? Suzanne Klaus 
 

Ik heb het wel eens eerder geschreven in het clubblad. Mijn honden gaan naar hun 

naam leven. Mijn eerste hond heette Max en er was bijna geen manier te bedenken 

om dat op een aardige manier te zeggen. Hond in kwestie was dus ook een heleboel, 

maar “aardig” kon je hem niet noemen. Hond nummer twee was een reu, maar kreeg 

een meisjesnaam en was dus ook een beetje een mietje. Tigger kreeg die naam naar 

Teigetje (more bounce per ounce) en Chasin’ jaagt op wild terwijl het toch echt geen 

jachthond is. Rhythm moet ik nog even afwachten welk Ritme hij gaat krijgen. Maar 

dat zal wel goed komen, want “alles heeft een ri-hit-me” (Frizzle Sizzle). Ik hoorde 

laatst van iemand met een Eurasier dat hij niet al te vlot komt indien geroepen. De 

hond heet dan ook “Komzo”. En ik denk dat iedereen wel een irritante (vaak 

Rottweiler of Jack Russel) reu kent met de naam Macho of Rambo. Dat zijn zelden 

schattige honden.  

 

Van de week kreeg ik dit stuk onder ogen uit 'Het leven is perfect' van Annemarie 

Postma: 

De Japanse wetenschapper Masaru Emoto plakte op verschillende flesjes water 

woorden als 'dank je wel', 'engel' en 'liefde'. Andere flesjes gaf hij de negatieve 

woorden mee zoals 'duivel'. Hij vroor de flesjes met water in en fotografeerde ze 

daarna onder een microscoop. En wat bleek? De flesjes met positieve woorden 

vertoonden stralende, harmonieuze ijskristallen. En van het water dat hij met 

negatieve woorden etiketteerde bleken de ijskristallen dof en rommelig, en zelfs uit 

elkaar gereten te zijn. Met andere woorden: iets ontwikkelt zich naar hoe het wordt 

gedefinieerd. 

 

Dus voor wie zijn puppie nog een (roep) naam moet geven, kijk even goed welke 

naam je hem geeft!! Als je een brave hond wilt, noem hem dan niet “Bengel”. En als 

je een snelle hond wilt is “Slowly” misschien geen goede naam. Succes !!!  
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Max en Nancy Verbeek 
Winkelcentrum Ridderhof 

 

Ridderhof 35 

2402 EN Alphen aan den Rijn 

Tel: 0172-421851 

Fax: 0172-416287 

 

Alphenadrijn.ridderhof.996@petsplace.nl 

 

 

 

 
 

Uw dierenspeciaalzaak in de 
Ridderhof 

met bezorgservice!!!! 
 

 

 

Voor uw bestelling: 
 0172-421851 

 
 
 
 
 
 

KNIP RECHTSONDER HET HOEKJE UIT, VUL UW 

POSTCODE IN EN PROFITEER VAN DE 

AANBIEDING IN DIT CLUBBLAD. 

EXCLUSIEF VOOR AHC LEDEN 
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Bij inlevering VAN DE INGEVULDE HOEK: 

 

Dubbele stempels op onze 
nieuwe spaarkaart 

 

Nieuw spaarsysteem!! 

Bij elke 10 euro ontvangt u een stempel op onze 

nieuwe spaarkaart. Bij 6 stempels is de kaart vol en 

ontvangt u €2,50 korting op uw vervolg aankoop!  
 

Extra aanbieding: 
 

Nieuw: Pets Place Voeding 

Vanaf €19,49 per 10 kilo, nu met €2,50 introductie 

korting! 

(en dubbele stempels natuurlijk) 

 
*Deze aanbieding is geldig t/m 31-05-2010 

en 1 clubblad aanbieding per huishouden. 
  

 

                                                        

postcode 
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Bonnie Aleida van Poelgeest 
 

Voor het eerst ga ik een cursus apporteren 

volgen. Ik heb geen idee wat ik daarvan kan 

verwachten met mijn hond Bonnie.  

 

Bonnie is een Epagneul Breton, zij komt uit 

Spanje en heeft daar echt als jachthond moeten 

werken. Ze werd slecht behandeld, ze werd 

geslagen en geschopt. In het jachtseizoen moest ze jagen en de rest van het jaar 

vooral niet laten merken dat ze er was, (daar is ze nog steeds goed in). Dan had ze 

de minste kans om een klap te krijgen. Ze kreeg veel pupjes. Er was altijd wel een 

reu ergens in de buurt als ze loops was. Aandacht kreeg ze niet, wel af en toe een hap 

eten en een bak water. Want ze moest wel in conditie zijn voor de jacht. En zo moest 

ze haar dagen door zien te komen in voortdurende angst. 

Zorgend voor haar pupjes als ze die had en ze troosten als ze aan de kant werden 

getrapt omdat ze in de weg liepen. Hoeveel 

nestjes ze heeft gehad weten we niet, maar 

waarschijnlijk wel na elke loopsheid, wat er 

met die pupjes is gebeurd willen we al 

helemaal niet weten.  

Buren konden het niet meer aanzien en 

hebben de honden, want ze zat samen met 

nog een Epagneul reu, weggehaald en naar 

het asiel gebracht. 

Daar noemden ze haar Diana, godin van de 

jacht.  

Bonnie bleek zwanger en kreeg een paar dagen na aankomst in het asiel 11 pupjes. 

Die pupjes heeft ze zo lief verzorgd, acht weken lang was ze een supergoede 

zorgzame moeder. Toen gingen de pupjes bij haar weg en kon ze wat bijkomen. 

Eerder, toen de pupjes vier weken oud waren kwam de jager weer eens naar zijn 

hond kijken en wilde haar meenemen. De pupjes moesten maar creperen, hij moest 

jagen.  

De vrijwilligers van het asiel gaven Bonnie natuurlijk niet mee, want dan zouden de 

pupjes het zeker niet redden. De moedermelk gaf ze weerstand tegen allerlei ziektes 

en ze hadden de zorg van de moeder nodig, daar kan geen mensenhand tegenop.  

 

Bonnie was zo bang voor die man, die een stok als hulpmiddel gebruikte om zijn 

honden te laten luisteren.( Nog steeds als er een man langsloopt die plotseling 

bijvoorbeeld een werpstok optilt om een bal te werpen kruipt ze in elkaar).  

Ik kwam bij mijn bezoek in Spanje in het asiel en daar zaten Bonnie en de andere 

Epagneul in een hok. Bonnie haar buik hing nog bijna op de grond van het zogen van 

de pupjes. Toekomst onzeker. Ik heb haar meegenomen met de andere erbij, samen 

konden ze in een bench in het vliegtuig. Ik zou haar opvangen en hier in NL een 

baasje voor haar zoeken.  

Thuis aangekomen (de andere hond ging naar een ander opvanggezin en heeft een 

geweldig baasje gekregen) had ik een hoopje ellende, die panisch was voor mijn man 
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en niet in zijn buurt wilde komen. Maar als hij haar riep kwam ze wel, want ze durfde 

ook niet te weigeren.  

Diana werd Bonnie. En ik moest alle zeilen bijzette om haar een beetje vertrouwen te 

geven. Ze was aan mij gekleefd, waar ik ging, ging Bonnie. Ze schikte zich in iedere 

situatie. Als ik haar terug legde in haar mand als ze weer achter me aan liep in huis, 

dan bleef ze in die mand, durfde er niet uit. Maar wrong zich in allerlei bochten om me 

maar te kunnen zien. Ze jankte nooit, ze piepte nooit, ze blafte nooit. Ze paste zich 

aan en deed wat je van haar vroeg. Als ik haar buiten riep kwam ze altijd, maar wel 

kruipend, naar me toe. De angst in haar ogen was om te janken. Het heeft meer dan 

een jaar geduurd voordat mijn man haar uit kon laten zonder dat ze terug naar huis 

liep om mij te zoeken. Anderen kunnen dat nog niet.  

Maar er was een situatie waarin Bonnie zichtbaar ontspande en dat was als ze los 

mocht en mocht jagen. Dat was haar instinct en dat mocht ze dan volgen en dat deed 

ze hevig kwispelend met volle overtuiging. Ik moest daar aan wennen. Ik ben geen 

jachthondenmens. De eerste keer dat ze met een eend in haar bek voor mij stond was 

er gelukkig een vriendin bij me die met jachthonden werkt en die zei ‘belonen hoor’!!!!  

Ze is hartstikke knap!!!! Ik was alleen maar met die arme eend bezig. Ik prees haar 

de hemel in en ze gaf me de eend, die helemaal slap hing, maar nog wel leefde (en 

later ook weer wegzwom). En Bonnie kwispelde met haar stompje staart, het was 

meer haar hele achterkant die heen en weer ging toen ik haar zo beloonde. Er volgden 

nog wat fazanten. 

En toen kwam er iemand kijken die Bonnie wel wilde adopteren. Ik smolt, soms is het 

zo moeilijk om een hond die je opvangt weer af te staan, maar dat was wel het doel, 

dan had ik weer een plekje voor een nieuwe opvanghond. Die mevrouw was alleen en 

had al zo’n hond gehad, ze was al wat ouder en rustig en het gekke was dat Bonnie 

gelijk naar haar toe ging bij mij thuis. Het leek een klik en ik had er wel vertrouwen 

in, maar deze mevrouw voelde de band die ik met Bonnie had en ze zei dat ze daar 

niet tussen wilde komen en hoopte dat Bonnie bij mij mocht blijven. Ze heeft een 

andere hond geadopteerd. En Bonnie is dus bij mij gebleven. We horen nu bij elkaar.  

En nu is ze al 2 ½ jaar bij mij. Het is zelfs zo dat ze af en toe niet gelijk komt als ik 

haar roep en als ze dan komt, dan komt ze rechtop kwispelend om haar koekje in 

ontvangst te nemen. En stiekem ben ik trots dat ze af en toe niet luistert.  

Ik heb zelf met haar getraind om het SHH examen te halen en dat hebben we dus 

samen gehaald. Ik heb ook een poosje een cursus GGB met haar gelopen, maar dat 

was echt niet waar zij gelukkig van werd. Ik wil iets met haar doen wat ze leuk vindt, 

ze heeft al genoeg ‘gemoeten’ in haar leven.  

 

En nu gaan we apporteren, tenminste zij gaat dummy’s leren apporteren in plaats van 

fazanten, en ik ga leren hoe ik haar daar het beste in kan trainen. Ik hoop dat ze dat 

leuk vindt.  
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SHH en GG examen 6 maart 2010 Anette Lens 
 

Bij de AHC is het altijd hollen of stilstaan, (dat zal niemand ontgaan) en dit keer was 

het dus hollen. Zo hadden we 21 februari een examen en amper 2 weken erna hadden 

we alweer het volgende examen. 

Het weer zat deze keer wel mee. Een koud windje, maar daar lette niemand op. 

Iedereen liep weer met rode konen rond vanwege de examen spanning. Er waren 

natuurlijk wel wat oneffenheden die genomen moesten worden, maar hulp werd er 

van alle kanten aangeboden. Als SHH-medewerkers hadden we Inge van Dijk, haar 

dochter Yvonne, Johan Manting en Eveline Valk. Bij de GG was Mariette v.d. Vos 

ringmeester. We hadden alleen wat hondjes tekort die examen deden voor de GG dus 

daar moesten we wat “dummy” honden voor inzetten. Anita Dobbe met Aimey, Wim 

Bekendam met Djingels en ikzelf met Bobby hadden aangeboden om Nel van Goozen 

met Boris (GG1) en Catharina van Klaveren (GG3) te helpen bij de gezamenlijke 

oefeningen.  

We begonnen met de “zit en blijf”. Helaas bleef Boris niet zitten, maar ging staan. Hij 

bleef wel op zijn plek en omdat de tijd van de GG3 aangehouden werd, kreeg Nel toch 

de maximale aantal punten. Bij de “af en blijf”, vond hij het toch te lang duren en ging 

toch maar even kijken waar Nel nu bleef. Helaas geen punten. Mazzel bleef wel keurig 

zitten en liggen en behaalde de maximale score.  

De verdere oefeningen gingen bij Nel best goed. Het is gewoon jammer dat ze overal 

punten laat liggen. Bij het apporteren sprong Boris te vroeg in en bij appél op afstand 

was hij een paar keer doof  en kwam  daarom te ver naar voren (wat zegt ze nou!!!!). 

Toch is deze hond al zo verbeterd t.o.v. vorige jaren, dat we het Nel allemaal gunnen, 

maar het wil maar niet lukken. Weer had 

ze niet genoeg punten voor het slagen. Wel 

een applaus voor het enorme 

doorzettingsvermogen van Nel.  

Bij Catharina ging het wel allemaal 

uitstekend. Mazzel had er zin in en liep als 

een zonnetje. Bij alle onderdelen haalde ze 

zo haar punten binnen en met een 

uitstekende score van 243 punten is 

Catharina ruimschoots geslaagd voor de 

GG3. Proficiat met je uitstekende prestatie! 

 

Bij het SHH examen hadden we wat meer deelnemers, namelijk 18. Ik had op verzoek 

van de keurmeesters 3 groepen van 6 gemaakt en dat liep prima. Alleen Inge van het 

Hoff met Donna moest op een ander tijdstip starten en met alleen maar teefjes in de 

ring. i.v.m. de loopsheid van Donna, maar dat was geen probleem. 

Er waren, zoals altijd, ook hier weer uitstekende combinaties tussen en combinaties 

waar het net weer niet wilde lukken. Zo’n examen is en blijft natuurlijk altijd een 

momentopname. Altijd horen we weer de bekende kreet “dat doet hij/zij anders 

nooit!!!”. Dat is natuurlijk van 2 kanten te bekijken. Tijdens de training bakt je hond 

er niets van en tijdens het examen loopt het als een zonnetje, of precies andersom. 

Tijdens de training gaat het altijd perfect en nu laat hij/zij het afweten. Dat is 

natuurlijk altijd balen als je precies in de laatste categorie zit, maar dit is ook wel een 

beetje inherent aan een examen. Ook de mensen die in de eerste categorie zitten, 



 23 

hebben het straks niet gemakkelijk als ze een andere discipline gaan doen. Deze 

mensen moeten héél hard werken om hun hond in het gareel te houden en zullen best 

nog wel eens wat te horen krijgen van andere mensen. 

Gelukkig is het nog wel steeds zo dat de meeste mensen en honden, datgene laten 

zien waarvoor ze al die maanden hebben getraind en dat het tijdens een examen er 

ook goed uitkomt.  

Ik wil iedereen die weer geholpen heeft op de dag onwijs bedankten voor de inzet en 

alle deelnemers die geslaagd zijn van harte feliciteren. Vergeet je niet in te schijven 

voor de volgende discipline, want het is zo leuk om met je hondje bezit te zijn. 

 

 

Deelnemers examen 6 maart 

 

SHH 

Aurelia Schoonenboom  Toyah  geslaagd 

Christel van Zeijl   Silas  geslaagd 

Inge van de Hoff   Donna  geslaagd 

Corrie Hoogeveen   Ronja  geslaagd 

J. van de Berg   Summer geslaagd 

Desiree van Halm   Milo  geslaagd 

 

Joke Wesselius   Noah  geslaagd 

Marjolein Hoogedoorn  Jazz  geslaagd 

Jolanda van Hal   Rocky  niet geslaagd 

L.M. Wijnstroot   Hertog niet geslaagd 

Ton Benschop   Layca  niet geslaagd 

M. Rademaker   Do  geslaagd 

 

Dinette Bos    Vaya  geslaagd 

Colinda Hoogenboom  Shira  geslaagd 

Richard van Mierlo   Jacky  niet geslaagd 

Rita Jongeneel   Jora  geslaagd 

Terry v.d. Jagt   Scooby geslaagd 

Elly Buijteweg   Sem  geslaagd 

 

GG1 

Nel van Goozen   Boris  niet geslaagd 

 

GG3  

Catharina van Klaveren  Mazzel geslaagd 

 

 

 

VERGEET NIET JE OFFICIELE DIPLOMA OP TE HALEN BIJ DE ADMINISTRATIE 
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o Eén groep per dag, in de ochtend 

o Twee uitlaters: 

• Jolanda Hazelzet: alle dagen 

• Anita Dobbe: alle dagen behalve donderdag 

o Niet meer dan 10 á 12 honden per groep 

o Verschillende wandelgebieden 

o Lekker lang los lopen en spelen 

o Heel veel plezier voor en met de honden 
 

 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar  

kynoloop@wanadoo.nl of contact opnemen met  

Jolanda Hazelzet: 06-27573884 

of Anita Dobbe : 06-46006288 
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De 1e Combisportwedstrijd van het nieuwe seizoen Joke kruijt 
 

Op zondag 28 maart vond de eerste wedstrijd Combisport van het jaar 2010 plaats, 

op onze eigen club. De weersverwachtingen waren slecht, waardoor de hoop 

gevestigd was op een goede organisatie. Gelukkig bleek het allemaal mee te vallen en 

hebben we alleen last gehad van een snerpend windje.  

 

De eerste wedstrijd was een succes! Er waren 35 inschrijvingen, waarvan gelukkig 

ook een hele groep AHC-ers. Nieuw dit jaar in de Combisport, is de jeugdklasse. 

Hierin namen dit keer 2 AHC-ers deel. Michael en Joyce de Smet moesten het tegen 

elkaar opnemen, waarbij Joyce de uiteindelijke winnares was.  

 

De overige klasses waren goed vertegenwoordigd. We hadden een grote groep 

debutanten en een grote groep deelnemers in de A-klasse. In de debutantenklasse 

waren veel deelnemers vertegenwoordigd door hondenschool Agility for fun. Onze 

eigen Tessa van der Linden, werd helaas 7e met Loes, maar heeft een goede 1e 

wedstrijd gelopen. In de A-klasse, viel Jan-Paul van Es net buiten de prijzen met 

Jolene, evenals Stephanie van Haren met D.J. (afkomstig van hondenschool Shot, 

maar dit jaar uitkomend voor onze club!)  

 

In de B-klasse waren alleen AHC-ers aanwezig om de strijd met elkaar aan te gaan. 

Saskia Rijneveld (met Andor) werd met een ruim aantal punten verschil 1e. Dick Smit 

(met Kylie) werd 2e. De derde en vierde prijs waren voor Jouke Kruijt (met Jeco) en 

Anita Dobbe (met Zorrah). 

 

Ook in de C-klasse waren dit keer de AHC-ers die er met de prijzen vandoor gingen. 

Suzanne Klaus (met Chasin’) werd 1e, op de voet gevolgd door Anouk Lens (met 

Bobby) die haar 1e wedstrijd liep. Sandra van Dijk (met Sasja en tevens coördinator 

Combisport FHN) werd 3e.  

 

Tot slot waren er ook deelnemers in de veteranenklasse. Suzanne Klaus (met Tigger) 

werd 1e, Ilonka Teuben (met Baugi) werd 2e en Piet v/d Elshout (met Sita) werd 4e. 

De 3e plaats was voor Mevrouw van der Wal (met Rowi), die met haar 

gehoorzaamheidsparcours het volledige aantal punten heeft gehaald.  

 

Via deze weg, wil ik nogmaals alle vrijwilligers die deze dag tot een succes hebben 

gemaakt, hartelijk bedanken! Onze volgende wedstrijd, georganiseerd op de AHC is 

aan het eind van het seizoen (10 oktober) en ik hoop dan weer op jullie te mogen 

rekenen! Daarnaast hoop ik natuurlijk alle deelnemers van 28 maart, maar ook alle 

andere cursisten (met startlicentie) op 10 oktober terug te zien.  

 

Is uw nieuwsgierigheid gewekt en wilt u ook eens deelnemen aan een wedstrijd of 

onderlinge competitie, neemt u dan contact op via combisport@hondenclub.nl We 

kunnen dan samen kijken naar de mogelijkheden! U hoeft geen ‘gevorderde’ cursist te 

zijn om mee te kunnen doen!! 

 

Jouke Kruijt 

Coordinator Combisport AHC 
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Hondennieuws  Wim Bekendam 
 

Vermiste hond na vijf jaar weer thuis  

 

BALLADEN - De bruine labrador Iggy is, nadat hij vijf jaar 

geleden spoorloos verdween, weer thuis.  

Iggy was anderhalf jaar oud toen hij in 2005 verdween uit het 

Britse Balladen. Zijn 12-jarige bazinnetje Brierley Howard en 

haar (inmiddels) 14-jarige broer Jasper waren kapot van 

verdriet. Hun ouders dachten dat de viervoeter gestolen was.  

 

Het bazinnetje was dan ook dolblij toen ze hoorde dat haar 

hond zich op 200 kilometer afstand bevond, in het Britse Leicester. Iggy werd daar 

naar een dierenarts gebracht, die ontdekte dat er bij de viervoeter een chip was 

ingebracht.  

De baasjes van de labrador konden zo worden opgespoord. Dat schrijft The Telegraph 

 

Bron: www.telegraaf.nl, 16 maart 2010 

 

 

Politie zoekt Poedels en Teckels 
 

door Harrie Nijen Twilhaar  

AMSTERDAM - De politie wil kleine honden opleiden voor gericht speurwerk. Jack 

Russells, Teckels en Poedels komen in aanmerking voor het speciale opleidingstraject.  

 

Volgens de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) zijn de kleine 

viervoeters erg geschikt voor het onderscheppen van drugs, het zoeken naar lichamen 

en ..…schrikt explosieven. „Vooral teckels hebben een lange, mooie speurneus”, aldus 

KNPV-secretaris Jan Mast.  

„Die kleine Jack Russells kun je goed gebruiken voor het opsporen van drugs tussen 

een mensenmassa. Die hond schrikt niet af, ziet er lief uit, maar je hebt zo beet.” De 

koningspoedel is volgens Mast erg slim.  

„Wij zijn nu dringend op zoek naar baasjes die hun Jack Russell, Poedel of Teckel 

willen laten opleiden tot politiehond”, zegt Mast.  

Bron: www.telegraaf.nl, vr 12 maart 2010 

 

 

 

Teckels zoals Karel kan de politie goed gebruiken 
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Vlooien Mariette van der Vos 
 

Enige tijd geleden, omdat er steeds lessen uitvielen en wij de cursisten toch iets aan 

wilden bieden, is er op een donderdag een avond georganiseerd over de verzorging 

van honden. 

Er kwamen diverse onderdelen aan bod. Uiteraard vachtverzorging, maar ook de 

verzorging van ogen, oren, tanden, de voor- en nadelen van castratie enz. enz. 

Ik heb verschillende vragen gehad van cursisten die niet op die avond aanwezig 

konden zijn of ik één en ander op papier had. Dat heb ik, nou ja… niet op papier, 

maar in de computer. Het leek mij een goed idee omdat in het clubblad te publiceren 

zodat het voor iedereen te lezen is. 

 

Aandacht voor vlooien. 

 

Vlooien: Zijn parasitaire insecten die op of zeer nabij hun gastheer leven en zich 

voeden met diens bloed. In Nederland is de meest voorkomende soort de kattenvlo, 

die ook op mensen en honden voorkomt. De mensenvlo en de hondenvlo wordt nog 

maar weinig gezien. De vlooien die wij op onze honden tegenkomen zijn dus 

kattenvlooien. 

 

De cyclus van de vlo 

Voordat een vrouwtjes vlo eitjes kan 

leggen moet zij eerst een bloedmaaltijd 

gehad hebben. Daarna legt zij enige 

tientallen eitjes in de vacht. Deze rollen 

uiteindelijk uit de vacht en komen zo in 

uw huis terecht. Na 2-4 dagen komen 

uit deze eitjes larven. De larven zijn een 

paar mm. lang en zo dik als een haar. 

Zij verstoppen zich op donkere plekjes 

en voeden zich onder andere met de 

uitwerpselen van de volwassen vlooien. Na 2-3 weken verpoppen de larven zich. Deze 

poppen kunnen tot wel 1½ jaar in leven blijven en zijn bestand tegen een hoop 

invloeden van buitenaf. Onder invloed van trillingen komt uit de pop een volgroeide 

vlo en de cyclus is rond. Deze hele cyclus neemt gemiddeld zo'n 6 weken in beslag. 

 

Huisdier en omgeving  

Een groot deel van de levenscyclus van de vlo speelt zich dus af naast het huisdier. 

Alleen de volwassen vlooien vinden we terug op de hond of kat. De eitjes, larven en 

poppen bevinden zich in de omgeving. Het probleem zit dus in de duizenden eitjes en 

larven die zich schuilhouden in het tapijt en tussen de plinten. 

 

Een heel klein deel (5 %) van de cyclus bestaat dus uit volwassen vlooien (die je ziet 

op je hond). Het grootste deel bestaat uit de eitjes (50%) en de larven (35%) die in 

de omgeving zitten. Hieruit blijkt dat alleen de bestrijding van de volwassen vlo op de 

hond niet zal werken. De behandeling van de omgeving is net zo belangrijk!! 
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Waarom moeten we vlooien bestrijden? 

Er zijn meerdere redenen: 

• Jeuk: Vlooien veroorzaken behoorlijk veel jeuk bij de hond en kat. Hun beten 

zijn pijnlijk en je ziet een hond of kat dan ook vaak opspringen als hij of zij 

gebeten wordt. Met de beet spuit de vlo een klein beetje speeksel in de huid om 

te zorgen dat het bloed niet stolt. Dit geeft jeuk en irritatie waardoor de hond 

en kat gaan krabben en bijten. 

• Wormen: Vlooien kunnen eitjes van de lintworm bij zich dragen. Als een hond 

of kat een besmette vlo opeet kan daaruit een volwassen lintworm ontstaan. 

Ook kinderen kunnen zich op deze manier met een lintworm besmetten. 

• Vlooienallergie: Sommige dieren zijn gevoelig voor het speeksel van de vlo. 

Na een aantal beten wordt een bepaalde grens overschreden waardoor een 

allergische reactie optreedt. Ook oudere beten worden dan geactiveerd 

waardoor het dier enorm veel jeuk krijgt. Ze krabben en bijten zichzelf tot 

bloedens toe. Eén beet per week is dan al voldoende om dit proces in stand te 

houden.  

 

Soms krijg ik honden die er zo erg aan toe zijn in de trimsalon. 

Ik bespreek dan met de klant waardoor ik denk dat het komt  

(vlooien!!!) Meestal kun je dat zien door de vlooien die je ziet 

lopen en anders door de vlooienpoep die je tegenkomt. 

Ik probeer de hond dan wat egaler behaard te krijgen, dwz dat 

ik de lange haren inkort. Ik was de hond met een medicinale 

shampoo. Ik vang en dood alle vlooien die er op de hond 

zitten. Ik behandel het dier met Frontline.  

Maar in diezelfde tijd moet de klant de vlooien in zijn/haar huis 

en auto verdelgen, de slaapplaats van de hond wassen en alle 

kleden en matten en dergelijk inspuiten tegen vlooien. 

Alleen een totale rigoureuze aanpak werkt. 

 

Hoe kunnen we de vlooien bestrijden? 

Mijn advies is: zorg ervoor dat je begint met vlooien bestrijden voordat het een ‘plaag’ 

is. Wanneer je één vlo op je hond ziet, dan weet je nu dus dat er waarschijnlijk nog 

minstens 10 eitjes en 7 larven in huis zijn. Dus dat actie noodzakelijk is. 

De volwassen vlooien op de hond zijn het makkelijkst te bestrijden. Zorg ervoor dat je 

die in ieder geval kwijtraakt. 

Mechanische bestrijding d.m.v een ijzeren vlooienkam werkt!! Misschien niet totaal 

afdoende, maar iedere gevangen en gedode vlo is er één.  

Daarnaast zijn deze volwassen vlooien goed te bestrijden met een vlooien middel. 

Je kunt de hond wassen met vlooienshampoo. Hiervan gaan de meeste vlooien dood. 

Controle met een vlooienkam is noodzakelijk, want soms zijn de vlooien hardnekkiger 

dan verwacht. 

Je kunt ook een pipetje met de vlododende stof  Fipronil of Imidacloprid leeg spuiten 

in de nek van de hond. Bijvoorbeeld Frontline en Advantage zijn goedwerkende 

middelen. 

Gelijktijdig moet je dan ook de omgeving behandelen  

Stofzuigen werkt redelijk goed om de omgevingsbesmetting te verminderen, maar 

de weggekropen larven en poppen zijn moeilijk op te zuigen. Hierdoor is meestal nog 
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een omgevingsspray met daarin een IGR (Insect Growth Regulator of in het 

Nederlands Insecten Groei Remmer) nodig. 

Let bij het stofzuigen vooral op plekken waar de dieren veel liggen. Vergeet de auto 

niet! 

Hondenkleedjes kunnen het best ook nog regelmatig gewassen worden. 

Tip: spray wat omgevingsspray in de stofzuigerzak! 

 

Dan nog wat reclame. 

Via mijn webshop is het mogelijk om de diverse vlooienbestrijdingsmiddelen te 

bestellen. 

Via www.TopDog.nl gaat u naar ‘Webshop’. Dan nog een keer naar ‘Webshop’, daar 

scrollt u naar beneden naar het kopje ‘Hygiene-Parasiet 6% BTW’.  

Hier ziet u de verschillende vlooienbestrijdingsmiddelen die er te koop zijn. 

 

Succes!! deze zomer, 

 

Mariette van der Vos 



 31 

SHH examen van Scooby 6-3-2010               Terry van der Jagt 
 

Het is zover: Scooby is nu een Sociale Huis 

Hond. Wij wisten dit natuurlijk al, maar nu 

is het officieel. Na een een lange tijd 

wachten (het examen liep een uur uit) 

waren we eindelijk aan de beurt. Tijdens 

het eerste gedeelte had Scooby een 

waarschuwing nodig tijdens het voedsel 

weigeren en ook was het gras met 

konijnenkeutels ook wel interessant en 

ging het volgen niet helemaal vanzelf. 

Gelukkig nog wel voldoende. Het tweede 

gedeelte ging uitstekend en werden er 

alleen maar ‘goedjes’ gehaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scooby wordt in mei 2 jaar en is geboren in een asiel in Spanje. Zijn toekomst zou 

niet verder komen dan het dodenstation maar gelukkig wisten de mensen van A.C.E. 

Charity hier een stokje voor te steken en hebben zij Scooby en zijn broertjes en 

zusjes opgevangen in de refugio.  

Na vier maanden is hij samen met zijn broertje bij een opvanggezin in Nederland 

gekomen. Hier heeft hij 2 maanden gewoond voordat wij hem geadopteerd hebben. In 

het begin was hij een heel angstig hondje, alles was eng. Langzaam maar zeker ging 

het steeds beter en ging hij steeds meer spelen met andere honden en kreeg hij 

steeds meer zelfvertrouwen. Mijn moeder heeft 2 cursussen gedaan bij een andere 

hondenschool en het leek mij leuk om met hem op hondensport te gaan. Hij moest 

hiervoor wel een diploma hebben, daarom hebben we eerst voor opvoed II gekozen. 

Om een nog beter appel over hem te krijgen ga ik hierna eerst GG1 doen.  

 

In September hebben we nog een hondje uit 

Spanje geadopteerd: Paco. Uiterlijk een kleine 

versie van Scooby, maar veel brutaler zolang 

Scooby in de buurt is. Zonder zijn grote broer is 

het toch allemaal wel een beetje eng. Samen 

kunnen ze de hele tent afbreken en hebben ze de 

grootste schik. Paco gaat nu opvoed II doen en  

ben benieuwd hoe hij het er vanaf brengt.  

Wij zijn erg blij met onze hondjes en zijn de 
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mensen van ACE erg dankbaar voor al het goede werk dat zij in Spanje doen. Je moet 

er niet aan denken dat deze hondjes anders afgemaakt zouden zijn. Als jullie 

geïnteresseerd zijn in het werk dat ACE doet, kijk dan eens op de site: www.ace-

charity.org. Heel veel hondjes zitten nog op een goed thuis te wachten. Ook is er de 

mogelijkheid om een hondje financieel te adopteren. Als u naar Spanje op vakantie 

gaat en via Malaga terug vliegt zou het fijn zijn om dit aan de organisatie te laten 

weten. Om een geadopteerd hondje naar Nederland te kunnen laten komen zijn er 

mensen nodig die als begeleiding dienen. Het enige wat u dan moet doen is de 

papieren in Spanje in ontvangst nemen van een medewerker van Ace en weer 

afgeven op Schiphol, waar iemand van Ace staat te wachten om de hond over te 

dragen aan zijn nieuwe baasje. Neem eens een kijkje op de site! 

En nu op naar het volgende examen….. 

 

 

 

Ingezonden foto! Ingrid de Bres 
 

Grote problemen door ontbossing 
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Hondennieuws  Wim Bekendam 
 

Rascal is opnieuw lelijkste hond ter wereld 

 

De hond Rascal heeft opnieuw een verkiezing tot lelijkste hond 

ter wereld gewonnen, deze keer in Californië. 

Liefde is echter blind.  

"Ik vind hem de knapste hond die ik ooit heb gezien," zegt het 

fiere baasje Dane Andrew over zijn Chinese gekuifde 

naakthond. 

De verkiezing bracht ongeveer 10.000 dollar (7.400 euro) op 

voor verenigingen die zich inzetten voor dierenwelzijn.   

Bron: www.hln.be, 10/03/2010 

 

Brandweer bevrijdt puppy uit theepot 

GISBORNE - De brandweer in Gisborne, Nieuw-Zeeland, is uitgerukt om een hondje te 

redden dat met zijn kop in een theepot vastzat. De brandweermannen dachten op 

basis van de noodoproep dat ze een baby moesten bevrijden, vertelde officier Mike 

Milne aan het radiostation Newstalk ZB. "Onderweg vroegen we ons af hoe we tewerk 

zouden gaan en bedachten we dat de baby in elk geval door de tuit van de pot kon 

ademen."De bevrijding leverde weinig problemen op. "Enkele tikken met een hamer 

volstonden", zei Milne. De puppy had enkel een kleine snee in zijn snoet en kwispelde 

al met zijn staart toen de eigenaars van de hond de scherven van de pot opraapten. 

Bron: www.ad.nl, 25/02/10  

Nederlandse scheepshond vergist zich 

 

Würzburg- Een Nederlandse scheepshond 

heeft zich in Zuid-Duitsland in het schip 

vergist waarop hij meevaart. De kapitein van 

een Belgisch goederenschip op de rivier Main 

ontdekte de viervoeter vrijdagochtend bij zijn 

stuurhut. De hond liet niemand in de buurt en 

wilde het vaartuig absoluut niet verlaten. Wel 

bleef het dier opvallend rustig op het water.  

De kapitein trok daaruit zijn conclusies en informeerde collega's. En inderdaad: op een 

Nederlandse duweenheid werd de hond vermist. Bij het vertrek een dag eerder was 

het niemand opgevallen dat de hond nog niet aan boord was. Het Belgische en 

Nederlandse schip waren al te ver van elkaar verwijderd voor een overdracht van de 

hond. Daarop besloot de vrouw van de hondenbezitter vanuit Nederland naar de 

Belgen te rijden om het dier op te halen. 

De hond was in de tussentijd rustig gehouden met een reusachtig bot van de laatste 

maaltijd van de Belgische bemanning, aldus de politie. 

Bron: www.nu.nl, 27 maart 2010, © ANP 
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Gehoorzame honden leven langer…… Leonie van Beetz 
 

Alle honden bazen kennen het vast wel: Je bent lekker ontspannen aan het wandelen, 

geeft je geliefde huisgenoot te kennen dat hij of zij even wat anders van plan is… 

Achter een kat aan of nét dat stukje aan de andere kant van de weg verkennen…. 

Daar slaat je hart weer 6x over en ben je weer een aantal jaar van je leven ‘kwijt’. 

Dus toen ik op www.nu.nl het volgende stuk las, dacht ik: “Natuurlijk, het is ook echt 

een stuk makkelijker als je hond luistert. De bazen zullen ongetwijfeld ook een stuk 

langer leven.” 

Toch gaat het niet over honden die stoute dingen doen, het gaat er over dat brave 

honden minder calorieën verbruiken en daardoor langer leven. 

Ik zie alleen maar voordelen: buiten de titel “beste hondenschool van het jaar”, 

kunnen we ons dit jaar ook “hondenschool met calorie-armste honden” noemen?? 
 

AMSTERDAM – Honden van rassen die van nature wat ongehoorzamer zijn, 

sterven sneller dan honden die wel gemakkelijk af te richten zijn. Dat zou 

blijken uit een nieuw onderzoek van Canadese wetenschappers.  

De onderzoekers van de Universiteit van Sherbrooke vergeleken persoonlijkheids 

kenmerken van verschillende hondenrassen uit eerdere wetenschappelijke studies met 

gegevens over levensduur van diezelfde rassen.  

Uit de studie bleek dat gehoorzame honden zoals Duitse herders en poedels over het 

algemeen langer leven dan rassen die moeilijk zijn op te voeden, zoals Dwergkezen 

en Beagles. Bij het onderzoek werd rekening gehouden met het feit dat grote honden 

gemiddeld genomen sowieso korter leven dan kleine exemplaren. 

De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The American 

Naturalist. 

Calorieverbruik 

Uit de analyse van de wetenschappers blijkt ook dat gehoorzame honden over het 

algemeen minder calorieën verbruiken dan honden met een sterke territoriumdrift. Dit 

zou hun langere levensduur mogelijk kunnen verklaren. 

Volgens hoofdonderzoeker Vincent Careau is het verband tussen de persoonlijkheid 

van honden en hun levensduur en calorieverbruik waarschijnlijk genetisch bepaald. 

Genetisch verband 

De wetenschapper vermoedt dat mensen de verschillende hondenrassen in de loop 

van de geschiedenis vooral hebben gefokt op basis van persoonskenmerken. De 

genen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde karaktereigenschappen, hebben 

mogelijk echter ook invloed op de levensduur en het calorieverbruik van de dieren, zo 

verklaart Careau op de website van het wetenschappelijk tijdschrift Science. 
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A.H.C. Clubartikelen/opvoedcursussen 
 

Artikel Opmerking AHC prijs 

   

AHC jas  € 105,00 

AHC fleecejack  € 65,00 

AHC T-shirt  € 15,00 

Hondenriemen vanaf € 9,75 

Grondpen  € 3,00 

Werpstok met tennisbal  € 14,00 

Bal aan touwtje  € 1,40 

Clicker  € 4,00 

Clickerboekje  € 10,00 

Gentle leader klein € 14,90 

 middel € 18,50 

 groot € 20,00 

Apporteerblok Hout klein volgens GG regels € 6,50 

 Hout groot volgens GG regels € 10,00 

 Aluminium € 12,50 

Dummy klein € 6,50 

 groot € 9,50 

Kong klein € 7,50 

 middel € 10,00 

 groot € 12,50 

 extra groot € 14,90 

 giant € 25,00 

 

 

 

Overzicht opvoedingscursussen AHC 

 
Cursus Toelatingseis(en) Duur 

Puppy socialisatiecursus Leeftijd hond minimaal 7 
weken 

totdat er een puppycursus 
start 

Puppycursus Leeftijd hond minimaal 12 
weken 

13 weken 

Opvoedcursus 1 Leeftijd hond minimaal 22 
weken 

13 weken 

Opvoedcursus 2 Opvoedcursus 1 gevolgd 13 weken 
 

De opvoedcursus 2 wordt afgesloten met een examen dat door een keurmeester van 

de Federatie Hondensport Nederland wordt afgenomen op het AHC-terrein. Het dan 

verkregen landelijk erkende SHH-diploma (Sociale Huis Hond) geeft vervolgens 

toegang tot de cursussen van alle wedstrijddisciplines van de AHC, te weten: Gedrag 

en Gehoorzaamheid, Behendigheid, Flyball, Apporteersport en Combisport. 

 


