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AHC en FHN agenda 2010  

 

 

 

AHC Kalender   

26 februari Vrijdag Coördinatorenoverleg  

6 maart Zaterdag Examen SHH/GG 

10 maart Woensdag Bestuursvergadering 

11 maart Donderdag Train de Trainers 

15 maart Maandag Bestuursvergadering 

18 maart Donderdag Start Gehoorzaamheidscursussen 

26 maart Vrijdag Algemene Leden Vergadering 

27 maart Zaterdag Competitie Behendigheid 

27 maart Zaterdag Competitie CombiSport 

28 maart Zondag FHN CombiSport Wedstrijd 

30 maart Dinsdag Competitie Flyball 

8 april Donderdag Proefexamen SHH/GG 

14 april Woensdag Bestuursvergadering 

17 april Zaterdag Competitie Gehoorzaamheid 

22 april Donderdag Inleverdatum kopij clubblad 

25 april Zondag FHN Apporteren Diplomadag 

   

   

FHN Kalender   

27 februari Zaterdag Speuren HS De Hoekse Sprong 

6 maart Zaterdag Apporteren Diplomadag Hellevoetsluis 

7 maart Zondag DogDance Agility for fun 

14 maart Zondag Behendigheid HSV De Combinatie 

14 maart Zondag Flyball HSV Rijk van Nijmegen 

21 maart Zondag Gehoorzaamheid HC Claudia 

27 maart Zaterdag Speuren Dog4U 

28 maart Zondag CombiSport AHC 

4 april Zondag Apporteren Werkproef HTC ZWN 

4 april Zondag DogDance Agility for fun 

5 april Maandag Behendigheid HS Boerakker 

11 april Zondag Flyball HSV Rijk van Nijmegen 

11 april Zondag Gehoorzaamheid HC Claudia 

18 april Zondag Behendigheid AHOV 

24 april Zaterdag Speuren HC Claudia 

25 april Zondag Apporteren Diplomadag AHC 

25 april  Zondag CombiSport HSV Rijk van Nijmegen 
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Van de bestuurstafel Vicevoorzitter Jur van Zuuren 

 

Beste hondenliefhebbers, 

 

Wij zijn dit jaar gestart met de nieuwjaarsreceptie. Een helaas kleine maar gezellige 

bijeenkomst waarbij onze kampioenen van 2009 zijn gehuldigd. Onze club heeft 

wederom bewezen op hoog niveau een actieve rol te kunnen spelen in meerdere 

disciplines. Wij hopen dat we ook in de discipline Flyball in 2010 een aantal 

kampioenen mogen huldigen. Dit vanwege de potentie en het enthousiasme van deze 

sportbeoefenaars. 

 

Wij hebben dit jaar tot op heden te maken met zeer strenge, voor ons 

ongebruikelijke, weersomstandigheden. Hierdoor zijn meerdere lessen afgelast. 

Het bestuur heeft de maatregelen moeten treffen, zoals u als hondenliefhebber 

begrijpt, vanwege het sparen van het veld en natuurlijk vooral vanwege de veiligheid 

voor mens en hond. Omdat wij afhankelijk zijn van de weersomstandigheden zijn wij 

genoodzaakt per dag te bekijken of het terrein geschikt is voor training. Deze 

beslissing wordt door het bestuur, en alleen het bestuur, genomen en wordt 

gecommuniceerd aan alle leden en coördinatoren via onze website hondenclub.nl. Op 

dit moment wordt elke dag de informatie bijgewerkt zodat u op de hoogte kunt blijven 

van (afgelaste) lessen. Ook als er alternatieve trainingen worden georganiseerd kunt 

u dit hier terugvinden. Het bestuur werkt aan een draaiboek ‘Hoe en wat bij slecht 

weer’. U wordt hiervan binnenkort inhoudelijk op de hoogte gebracht hetzij via e-mail 

hetzij via trainers/coördinatoren. Wij begrijpen dat dit voor iedereen een lastige 

situatie is maar hopen op een ieders begrip en uiteraard op een snelle verbetering van 

de weersomstandigheden. 

 

Zoals u op de kalender kunt zien, is er binnenkort weer de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering. Wij verzoeken alle (betrokken) leden om hierbij aanwezig te zijn.  

 

Graag willen wij u erop wijzen dat u op het mededelingenbord bij binnenkomst 

regelmatig aanbiedingen speciaal voor alle Alphense Hondenclub leden terug kunt 

vinden van onze hoofdsponsor Royal Canin.  

 

Parkeren op het terrein is vanwege drukte nog weleens lastig. Toch willen wij u erop 

wijzen dat het niet toegestaan is te parkeren in de bocht en rond of voorbij de 

hondenhokken richting de kantine. Dit in verband met het vrijhouden van de 

toegangsweg voor eerste hulpverlening of gehandicapten. Met name op dinsdag dient 

hier extra rekening mee gehouden te worden tijdens Flyball training. Voor 

barpersoneel van de betreffende avond wordt een uitzondering gemaakt. 

Indien u op het terrein geen parkeerplaats kunt vinden, kunt u de auto eventueel 

parkeren aan de Handelsweg. Dit is aan de achterzijde van het terrein vanwaar een 

pad loopt richting AHC. 

 

Wellicht is het u opgevallen dat er een dartbord in de kantine geplaatst is. Wij 

nodigen u dan ook van harte uit om voor of na de training af en toe eens een 180er te 
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gooien. Mochten zich teams gaan vormen, dan daagt het team Alpha (Politiehonden 

training) u graag uit. Teams kunnen zich melden bij de heer R. Noorlander. 

 

Inmiddels begint de uitwerking van de plannen voor het 40 jarig jubileum, op 4 en 

5 september al goede vorm aan te nemen. Houdt u dit weekend s.v.p. vrij want het 

belooft een fantastisch evenement te worden. 

 

Tot slot nog een mededeling aan trainers en barpersoneel. Let er s.v.p. op dat de 

lampen op het veld na afloop van de trainingen niet onnodig lang blijven branden. 

 

Namens het bestuur, vriendelijke groet en een poot voor alle honden, 

Jur 

 

 

 

 

 

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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Van de redactie Annie Kuijpers 
 

Afgelopen jaar hebben we helaas wat problemen gehad met de bezorging van het 

clubblad! Op de één of andere manier ging het met de adreswikkels, die om de 

clubbladen heen zitten, steeds mis bij de post, terwijl dit jarenlang wel goed gegaan 

was! 

Er waren leden die soms helemaal geen clubblad kregen of alleen een adreswikkel of 

een clubblad met gescheurde wikkel. We dachten dit probleem opgelost te hebben 

door de adreswikkel met een klein plakbandje aan het clubblad vast te plakken maar 

ook dit bleek niet de goede oplossing te zijn! 

Vanaf nu wordt het clubblad verstuurd met een adressticker en hopen we dat de 

bezorging weer probleemloos verloopt. 

 

Veel leesplezier! 
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Diploma’s Anette Lens 

Elke 8 weken kunnen er examens worden gelopen voor de SHH en de GG. Iedereen 

die met een puppy of jonge hond naar de AHC komt en begint met zijn/haar lessen, 

zit uit te kijken naar het grote moment om te laten zien op een examen waarvoor al 

die maanden ervoor is getraind. De zenuwen gieren bij iedereen door de keel. Baasjes 

zijn nog nerveuzer als de hondjes om dat fel begeerde papiertje maar te behalen. 

Daarnaast is het SHH examen absoluut nodig om door te kunnen stromen naar al die 

leuke disciplines die daarna komen. Al maanden zit iedereen ernaar uit te kijken om 

te kunnen starten met hun hondje aan b.v de Behendigheid, Flyball, Combisport, 

Apporteren of het uiterste van hun hond te vragen op Gehoorzaamheid gebied. 

Als je een SHH examen hebt gedaan, dan krijg je die dag meteen te horen van een 

officiële keurmeester van de FHN of je geslaagd bent of niet. Iedereen zit dan vol 

spanning te wachten tot je naam wordt geroepen, waarna je duidelijk uitleg krijgt van 

de keurmeester wat de goede momenten waren en waar nog aan gewerkt moet 

worden. Gelukkig is het nog altijd zo geweest dat het grootste gedeelte van de 

deelnemers naar huis gaan met een positief resultaat. Je krijgt dan van de 

keurmeester een papiertje mee waar wat cijfertjes op staan en de mededeling dat het 

officiële diploma in ongeveer 4 weken naar de AHC wordt gestuurd, zodat je dit 

prachtige resultaat aan de muur kan hangen.  

Nu ben ik zo'n 1,5 jaar GG coördinator en samen met Leonie van de opvoed en Cindy 

van de cursus administratie zijn wij elke keer weer verbaasd hoe weinig mensen dit 

officiële diploma daadwerkelijk op komen halen. Je moet toch beren trots zijn op je 

puppy en jezelf dat jullie dit maar mooi met zijn 2-en hebben gehaald en dat moet 

ook gewoon beloond worden met een officieel document. Als je zoon of dochter zijn 

zwemdiploma haalt, wil je dit ook op een officieel document hebben staan. 

Daarom het vriendelijke verzoek aan al die mensen die de afgelopen 3 jaar het 

diploma gehaald hebben, maar (nog) niet in de gelegenheid zijn geweest om dit op te 

halen , dit alsnog te doen bij Cindy. Cindy is elke donderdag aanwezig op de club en 

wil met veel plezier aan alle geslaagde examenkandidaten het fel begeerde diploma 

uitreiken. Wij willen iedereen hier een half jaar de tijd voor geven. Daarna zijn wij 

genoodzaakt om de niet opgehaalde diploma's te vernietigen.  

 

 

HAAL DUS JE DIPLOMA OP!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Een logeerhond Catharina van Klaveren   

 

Van Peter de kramer kwam de vraag of Remi nog eens mocht logeren. Prima hoor dat 

is goed als je maar rekening houdt met onze vakantie, was mijn antwoord. 

Remi is al eerder bij ons geweest en samen met Mazzel is dat echt geen probleem. 

Die twee kunnen het prima vinden samen. Dus met Peter afgesproken op ‘neutraal’ 

terrein en daar samen een rondje met de honden gewandeld en na afloop Remi’s 

spullen in de auto overgeheveld. 

Een kussen, eten, riem, borstel (o, nee vergeten), voederbak standaard met bak en 

emmer en vol is je auto. Daarna eerst Remi erin en dan Mazzel erbij en Peter had het 

nakijken. 

Thuisgekomen eerst al de Remi spullen uitgeladen en een plekje gegeven, zodat ik 

mijn handen en ogen vrij had om de honden in de gaten te houden. 

Remi liep eerst een rondje en kroop daarna onder de eettafel. Mazzel had wel zin in 

een spelletje en sloofde zich vreselijk uit voor Remi, maar die bleef waar ze was. 

Na verloop van tijd (eigenlijk toen de kast met hondenkoekjes openging) kwam ze 

dan toch onder de tafel vandaan om een koekje te komen halen. 

Daarna ging ze uitgebreid water drinken. Dat doe je natuurlijk niet uit je eigen 

standaard met emmer tegen het knoeien maar uit de bak van Mazzel, waarbij zo 

ongeveer de hele keuken blank 

staat na afloop. Wat kan die dame 

knoeien zeg! 

Mazzel drinkt natuurlijk in principe 

uit de emmer van Remi die veel 

hoger staat, omdat Remi nu 

eenmaal veel groter is dan Mazzel. 

Dus Mazzel ‘op zijn tenen’ om bij 

dat lekkere drinken te komen, wat 

ook weer knoeien tot gevolg heeft. 

Dweilen dus maar. 

Het eten geven verloop volgens 

een vaste volgorde en apart van 

elkaar, Remi eet in de gang en 

Mazzel in de keuken. Terwijl ik de bakken vul liggen ze op gepaste afstand 

gebroederlijk naast elkaar aan de rand van de keuken (want daar mogen bij mij geen 

honden in)  

 

Nu is Remi vooral hier dol op eten, want thuis wil ze het nog wel eens laten staan zegt 

Peter. Maar hier heb je natuurlijk een andere hond, die het wel eens op zou kunnen 

eten dus laat je geen restjes over. Remi’s voerbak zet ik op de trap in de gang zodat 

ze er gemakkelijk bij kan. Dat ze klaar is met eten laat ze dat duidelijk weten door de 

lege bak op de grindvloer te laten kletteren (iets wat Wouter op zaterdagochtend 

(uitslaapochtend) niet zo kon waarderen om 8 uur ’s morgens) Als beide honden klaar 

zijn haal ik Remi weer uit de gang en gaat zij in de lege bak van Mazzel kijken en 

Mazzel in de lege bak van Remi. Na het eten gaan beide honden lekker pitten en is 

het altijd leuk om te zien hoe honden zo heerlijk tevreden kunnen slapen als ze een 

lekker eind gewandeld hebben.  
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Wandelen met 2 honden is leuk, al moet je Remi in het begin wel even op de goede 

looproute wijzen. Maar het is verbazingwekkend hoe snel een hond dat onthoudt. Ze 

weet inmiddels precies of het de weg is naar het park is waar we ‘tennisballen-

verstoppertje’ doen of zwemmen.  

In het park zet ik beide honden aan de rand van het bosje. Dan geef ik ze het 

commando blijf. Ik loop rond en gooi zo ongemerkt mogelijk 2 tennisballen dat bosje 

in, dan geef ik het commando zoek en gaan ze samen het bosje in om te zoeken. Wat 

is dat fantastisch om te zien. Remi is veel sneller dan Mazzel en is dan ook altijd als 

eerste bij me om de tennisbal te brengen die ik vervolgens ga gooien. 

Zij brengt en haalt 2x een bal tegen Mazzel 1 maar goed ieder zijn tempo zullen we 

maar zeggen. 

Om de beurt een bal zoeken is ook spannend, dan laat ik Mazzel eerst, omdat dat niet 

zo’n doorzetter is met zoeken. Het motiveert hem door te gaan als Remi al trappelend 

van ongeduld zit te wachten. 

Ook naar de training neem ik ze allebei mee en oefen met hen allebei. Leuk om te 

doen en dan merk je pas hoe je aan je eigen hond en zijn gedrag gewend bent. 

Wandelen doen we niet alleen in de buurt maar ook 1x per week rond de Reeuwijkse 

Hout, waar Remi me de laatste keer als dank voor het logeren een overheerlijke 

eendenkop kwam brengen die ik maar snel geruild heb voor een koekje. 

Na afloop van de wandeling een hondensnack en slapen met die handel. Slapen doet 

Remi ook overheerlijk in mijn 

stoel of die van Aad. Daar 

vinden we ’s morgens blonde 

krullen (die niet van mij zijn 

overigens). Maarten betrapte 

haar de vorige logeerpartij en 

toen heeft hij snel een foto 

gemaakt. 

Dus nu zetten we ’s avonds 

maar iets op de stoelen en is 

dat probleem ook weer 

opgelost. 

 

 

 

Remi geniet zo te zien wel van haar vakantie en wij ook van haar als logeerhond, 

want het is een gezellige hond die graag in de buurt van mensen is. Luisteren is geen 

probleem en Mazzel heeft gezelschap tijdens wandelingen en als ze samen thuis zijn 

als we werken. 

Samen rennen of naast elkaar door de sneeuw rollen is altijd leuker dan alleen. Kan 

hij vast wennen, want als alles doorgaat komt er in huize van Klaveren een Golden 

Retriever pup bij die bij Anita en Marlies (ja ook van de AHC) geboren gaat worden, 

hopelijk. 

Daar hoort/leest u vast meer over. 
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TopDog Mariette van der Vos 
 

Zoals ik in het vorig clubblad al schreef zijn de opnames van Puppy Patrol voorbij. 

13 afleveringen zijn gemaakt en uitgezonden op televisie op Nickelodeon. Aangezien 

Nickelodeon een ster is in het herhalen, zullen de belevenissen van de kinderen en 

hun hond Max nog meerdere malen te zien zijn. 

Er is nog steeds sprake van een film, Puppy Patrol, the movie of Puppy Patrol in Afrika 

of zoiets. Er is al geld om het script te gaan schrijven, maar zoals het er nu uitziet 

gaan de opnames voor deze film pas volgend voorjaar gebeuren. 

 

Dus toen had ik opeens tijd over…. 

Het trainen van honden was altijd al mijn hobby en door mijn werk bij Puppy Patrol 

(het casten, begeleiden en trainen van alle honden op de set) had ik nu ervaren hoe 

leuk het was om zoveel verschillende honden te mogen trainen. 

Ik kreeg een idee… 

 

In de `paardenwereld´ is het de normaalste zaak van de wereld. Je koopt een paard 

en laat hem inrijden en africhten door iemand die er veel verstand van heeft. Na 

verloop van enige tijd krijg je je paard terug. Gewend, ingereden en klaar om samen 

met zijn eigenaar van het leven te genieten. 

 

In de `hondenwereld´ gebeurt het al wel in de `jachtwereld’. Honden worden gekocht 

of besteld uit de beste jachtbloedlijnen. Als het geen puppen meer zijn gaan ze naar 

Engeland om daar door bekende jachttrainers afgericht te worden. Daarna komen ze 

dan volledig getraind terug en kunnen hun eigenaren van dienst zijn. 

 

Bij de `gewone’ hondeneigenaren gebeurt het nog maar mondjesmaat. De meeste 

mensen voeden zelf hun hond op, bijvoorkeur met hulp en begeleiding op een 

hondenclub.  

Wanneer je dit leest ben je lid van de hondenclub en niet zomaar een hondenclub. 

Dus voor jullie honden komt het allemaal goed. 

Maar het is misschien wel leuk om er over te lezen hoe het er bij mij aan toegaat. 

(En omdat ik nu niet meer kan schrijven over Puppy Patrol, kan het clubblad wel 

andere vulling gebruiken.) 

Deze keer zal ik de introductie schrijven….. de volgende keer meer belevenissen. 

 

Ik heb nu 3 opvoed-honden in huis. 

 

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 Politie hond volgen. Zodra hij groot genoeg was (3 

maanden geleden), ging hij terug naar zijn eigenaar. 

 

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. We hebben uitgebreid gesocialiseerd (daarover de volgende keer meer) en ik 
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kan wel zeggen dat ze goed gelukt is. Een vrolijk, open hondje, vriendelijk voor ieder 

ander mens en dier. 

 

De derde 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. 

Volgende keer meer over de belevenissen met al die honden…. 
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 Hondennieuws  Wim Bekendam 
 

Dodelijke slang houdt labrador in 'wurggreep' 
 

SYDNEY - De eigenaars van labrador 'Bronson' schrokken 

zich rot toen hun hond thuiskwam met zijn nieuwste 

speeltje: een uiterst giftige 'Copperhead' slang. Het beest 

had zich helemaal rond de snuit van Bronson gekronkeld en 

de situatie kon op elk moment uit de hand lopen.  

De familie Allen in Australië is al wel wat gewend van hun 

labrador. De hond brengt vaak allerlei voorwerpen mee naar 

huis. Toen hij onlangs trots zijn nieuwste vondst showde, 

konden Peter en Deborah Allen hun ogen niet geloven. 

Bronson draafde op met een dodelijke slang. Wat erger was, 

de staart van de 'Copperhead' zat in zijn muil en de rest van de slang had zich rond 

zijn snuit gekronkeld. Het was een uiterst gevaarlijke situatie voor Bronson. 

"We waren niet zeker of de slang nog leefde maar toen ik tegen de kop van het beest 

duwde, bewoog de slang", vertelt Deborah Allen. Toen ze een plan aan het bedenken 

waren om hun hond uit zijn penibele situatie te verlossen, droeg Peter zijn vrouw op 

om er toch maar een foto van te nemen. "Anders zou niemand ons geloofd hebben", 

verklaart hij. 

Gelukkig was Bronson een zeer goed opgevoede hond waardoor hij onmiddellijk 

gehoorzaamde toen Peter Allen hem beval om de slang los te laten. Hierdoor kon de 

eigenaar het gevaarlijke beest voorzichtig in een zak stoppen en de hond bevrijden uit 

zijn benarde positie. Zowel Bronson als de slang werden zo snel mogelijk naar de 

dierenkliniek gebracht.  

Een bloedtest bevestigde dat de hond wel degelijk gebeten was door de dodelijke 

slang. Bronson werd vier dagen in de dierenkliniek opgenomen en herstelde 

wonderwel van zijn schrikbarende avontuur.  Bron: www.ad.nl, 18/01/2010 

 

Buik hond vol golfballen  
 

DUNFERMLINE -  Een dierenarts heeft 13 golfballen uit de maag van een hond gevist 

nadat zijn baasje was opgevallen dat de buik van de hond zo'n herrie maakte.  

 

Baasje Chris Morrison uit het Britse Dunfermline hoorde steeds vaker een opvallend 

geluid uit de buik van zijn zwarte labrador komen. Toen hij het vijf jaar oude beest 

naar de dierenarts bracht bleek de maag van de hond vol 

golfballen te zitten, zo schrijft de Daily Telegraph. Een bal 

zat er al zo lang in dat deze inmiddels al helemaal zwart 

was geworden. Oscar, die zijn hond dagelijks uitlaat langs 

een golfbaan, vertelt hoe zijn huisdier vaak golfballen 

verzamelt. "Maar dan houdt hij de ballen gewoon in zijn 

bek. Ik had geen idee dat hij ze ook doorslikte".  

Bron: www.telegraaf.nl, 28 jan 2010 
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Gebitsverzorging Mariette van der Vos 
 

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 en ook (dat was 

dan wel even een zijspoor) hoe je oren van een hond kunt plakken om ze in de goede 

stand te laten groeien. 

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. 

 

Gebitsproblemen bij honden. 

Gebitsproblemen zien we zeer regelmatig bij onze honden. Als deze problemen niet 

behandeld worden, kunnen ze onherstelbare schade veroorzaken aan de tanden, 

tandvlees en kaakbot. Ze kunnen ook de oorzaak zijn van problemen elders in het 

lichaam, zoals ontstekingen in de nieren en hart. 

 

Hoe weet ik mijn hond gebitsproblemen heeft? 

Als eerste merkt u vaak dat uw dier niet "echt lekker uit zijn bek ruikt". Dit kan een 

teken zijn dat er ontstekingen in de bek aanwezig zijn. Als u de lippen optilt, ziet u 

waarschijnlijk dat er op de tanden en kiezen tandsteen aanwezig is. Tandsteen is een 

geel⁄wit beslag op de tanden, dat ontstaat uit tandplaque. Dit bestaat op zijn beurt 

weer uit bacteriën en afvalstoffen en etensresten. Onder het tandsteen raakt het 

tandvlees vaak ontstoken, waar dan weer die onaangename geur vandaan komt. 

Uiteraard doet dit ontstoken tandvlees pijn en dit kan dan weer resulteren in 

overmatig speekselen. Verdere symptomen zijn het met de poten langs de bek 

wrijven of met de bek langs objecten schuren, dit als uiting van pijn. Soms wordt ook 

bloedverlies uit de bek gezien. 

 

Hoe beïnvloeden gebitsproblemen de algemene gezondheid van uw huisdier. 

Het tandsteen dat zich rond de tanden en kiezen vormt, zorgt ervoor dat het 

tandvlees ontstoken raakt. Bacteriën infecteren het tandvlees, dat er rood en 

gezwollen uit gaat zien. Het is vaak ook pijnlijk als je het aanraakt en gaat snel 

bloeden. Dit proces gaat net zolang door totdat die tand of kies uiteindelijk los gaat 

zitten. Tussen de tand en tandsteen kan zich pus en ander ontstekingsmateriaal 

ophopen, hetgeen een constante bron is van bacteriën die uiteindelijk ook het kaakbot 

kunnen infecteren en zelfs in de bloedbaan terecht kunnen komen. Hier vandaan 

kunnen ze elk orgaan in het lichaam infecteren. Denk hierbij vooral aan de nieren 

(één de oorzaken van nierproblemen bij onze huisdieren) en de hartkleppen. Er 

kunnen zo ernstige aandoeningen worden veroorzaakt, die uiteindelijk zelf de dood 

van onze huisdieren kunnen betekenen. 

 

Wat kan eraan gedaan worden? 

Wanneer de hond zich gemakkelijk laat behandelen is het mogelijk om in de trimsalon 

een afspraak te maken voor het verwijderen van tandsteen. 
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(Wanneer uw hond bij mij in de trimsalon komt, is dit altijd bij de behandeling 

inbegrepen) 

Vaak is het voldoende om u te laten zien hoe het moet gebeuren en kunt u dit 

eventueel voortaan zelf doen. Wanneer er erg veel tandsteen is en daarbij het 

tandvlees ontstoken is dan zal ik u doorverwijzen naar de dierenarts, omdat een 

uitgebreidere behandeling dan noodzakelijk is. 

Bij de dierenarts zal de hond onder narcose worden gebracht. U kunt zich voorstellen 

dat uw dier deze uitgebreide handelingen in de bek anders niet toestaat. De 

dierenarts zal ook eerst met een haakje en een krabbertje het tandsteen verwijderen, 

daarna met een apparaat, dat met ultrasone trillingen de kleine restjes verwijdert. 

Daarna wordt gekeken of er kiezen of tanden zodanig beschadigd zijn dat ze niet 

meer behouden kunnen worden. Het trekken van tanden en kiezen is vaak 

onvermijdelijk bij te ver gevorderde parodontitis, waarbij de tand al los zit en zelfs het 

kaakbot al is aangetast. De problemen zullen anders binnen korte tijd weer 

terugkeren. De ontsteking zal weer problemen veroorzaken en uw dier heeft snel weer 

pijn.  

Het ”even schoonmaken van het gebit” dekt daarom niet de hele lading. Het is een 

werkje dat zorgvuldig en met de nodige expertise moet worden uitgevoerd.  

Hoe eerder er behandeld wordt, hoe minder kans op blijvende schade.  

 

Heeft het zin om ander voer te gaan geven? 

In het wild eten wolven hele dieren, bestaande uit taaie huid, botten en allerlei taai 

materiaal. Hiervoor moeten het dier flink kauwen. Dit heeft een verzorgend effect op 

het gebit. Tevens wordt door het kauwen de speekselproductie verhoogd, wat weer de 

groei van bacteriën tegengaat. Het is dus verstandig uw dier veel te laten kauwen. 

Allerlei kauwmateriaal of dierlijke botten kunnen hierbij behulpzaam zijn.  

Persoonlijk vind ik de dentasticks en ander commercieel tandenverzorgende snoep of 

brokken helaas nauwelijks werken.  

 

Wat kunt u zelf doen? 

Het is verstandig om van jongs af aan uw 

dier eraan te wennen dat u in de bek 

bezig bent. Regelmatig de bek openen en 

voorzichtig met uw vingers het tandvlees 

masseren. Geleidelijk aan gaat u steeds 

een stapje verder, waarbij u niet vergeet 

uw dier daarvoor te belonen. Maak het 

geen straf voor het dier. U kunt dan wat 

hondentandpasta op uw vinger smeren, 

die vaak goed smaakt. Gebruik absoluut 

geen mensen tandpasta. Uw dier kan niet zoals wij zijn mond spoelen en de pasta zal 

maagproblemen geven, omdat het dier de pasta door moet slikken. U maakt dan wat 

poets bewegingen in de bek. Later kunt u ook een daarvoor bestemd gaasje om uw 

vinger te doen. Op een gegeven moment is dan de tijd aangebroken dat u met een 

borsteltje de tanden kunt poetsen. Er zijn speciale tandenborstels voor honden en 

katten, die rekening houden met de speciale anatomie van de bek. Hoe vaker u poetst 

hoe beter, maar met 3 keer per week kan al een goed resultaat behaald worden. Dit is 
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echter ook afhankelijk van de eventueel al bestaande problemen in de bek. En ook 

voor gebitsproblemen geldt het moto: “Voorkomen is beter dan genezen”. 

 

Dan nog wat reclame. 

Via mijn webshop is het mogelijk om de diverse tandverzorgingsproducten te 

bestellen. 

U weet dan in iedere geval dat het de juiste tandverzorgingsproducten zijn. 

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

scrollt u naar beneden naar het kopje ‘Verzorging’. Bij ‘Verzorging’ kunt u een keuze 

maken. U kiest dan voor ‘Tanden’. 

U ziet daar de tandenreinigers. Dit zijn de haakjes die uw tandarts ook gebruikt 

wanneer er bij u tandsteen wordt verwijderd. Het is zinvol om dit een keer voor te 

laten doen, zodat u weet hoe u het moet doen. Want u kunt bij verkeerd gebruik 

zeker schade aanrichten aan tanden en tandvlees. 

Vervolgens ziet u de tandpasta en de verschillende (maten) tandenborstels. Er zijn 

zelfs elektrische tandenborstels in de handel. Deze werken echt heel goed, maar dan 

moet uw hond het wel toelaten. 

De onderste 3 producten beloven veel goeds, maar dit is nauwelijks aangetoond. Dus 

daar wil ik mijn goede naam niet aan verbinden. 

 

Poets voorzichtig…… denk aan mij. 
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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: 

 

Diepvries voeding: 
 

*3 halen 2 betalen 
 

 

en/of 
 

Bij inlevering van de ingevulde hoek ontvangt 

u 25% korting bij aankoop van een mand of 

kussen! 
  
 
 

*Deze aanbieding is geldig t/m 11-03-2010 

en 1 clubblad aanbieding per huishouden, 

afhaalprijs en zolang de actie voorraad strekt 
  

 

                                                        

postcode 
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Als er één Border over de dam is………deel 3 Aurelia Schoonenboom 
 

Vorige keer heb ik verteld hoe de eerste wedstrijd schapendrijven met Djingels is 

gegaan. Onze nieuwe pup Toyah, toen 10 weken, was daarbij ook aanwezig. Net als 

twee van haar zussen. Dat was leuk om te spelen, alleen regende het die dag helaas 

veel. Ook kwam  de eigenaar van Toyah’s vader even langs om te kijken hoe het met 

het grut was. Het was leuk om te horen hoe zij over de puppy’s dacht, want als zij zelf 

een pup had gekozen dan was haar keuze op Toyah gevallen. Volgens haar zou Toyah 

veel weg hebben van haar vader. Niet dat ik het zag, maar volgens mij is dat net 

zoiets als met baby’s: de trotse opa of oma roept dat zij zo op haar vader lijkt en wij 

maar zoeken naar de gelijkenis. Ik denk dan dat baby’s vooral op zichzelf lijken en zie 

je later wel trekjes van de ouders er in terug. Voor puppy’s is het net zo, ze lijken op 

zichzelf en pas na een jaar kun je er wat zinnigs van zeggen. 

 

Toyah is onze eerste teefje, en dat was even wennen in het begin. Dit dametje vond 

het bijvoorbeeld niet zo nodig om buiten te plassen, omdat dit binnen ook prima ging. 

Zindelijkheid liet dus iets langer op zich wachten. Dit in vergelijking met Djingels die 

vrij snel zindelijk was en een plasalarm (even loeien) gaf als hij moest. Bij nader 

inzien gaf Toyah ook wel plasalarmpje, maar alleen waren haar signalen zo kort en 

snel dat, als je even niet oplette, je de waarschuwing had gemist. Je kent het 

programma: pup op pakken, buiten zetten, als zij nog iets doet haar de hemel in 

prijzen en als dit niet meer lukt dan rest alleen nog het dweilen. 

 

Omdat ik met Djingels elke maandagmiddag train met het schapendrijven, ging Toyah 

van jongs af aan mee. Maar waar laat je dat jonge grut als je niet de hele tijd met een 

bench wilt slepen? Ze zat dan samen met haar zusje in een krat en die Dana was zo 

braaf en ontsnapte niet. Toyah had na vijf minuten al door hoe ze zo snel mogelijk uit 

de krat kon komen en liep dan ook parmantig en vrolijk door de wei. Pas nadat we de 

krat hadden afgedekt, was ontsnappen niet meer mogelijk. Nu bleef ze in de krat 

lekker spelen en slapen.  

 

Het gezegde luid; “Jong geleerd, oud gedaan”. We waren benieuwd of Toyah ook 

aanleg had voor het schapendrijven. Dus van jongs af aan hebben we haar bij de 

schapen gezet. Elke keer heel kort, een rondje om de schapen. We maakten er een 

leuk spelletje van. Snel zagen we dat zij het door had, want bijna automatisch bleef 

ze “op 12 uur” (dat is recht tegenover mij met de schapen tussen ons in) en zag je 

haar interesse voor de schapen. Reken maar dat de schapen haar in de gaten hielden 

en indien nodig voor haar gingen lopen. We waren verbaasd dat er zoveel in de genen 

van zo een hond zit en dat zo’n jonge hond al zoveel overwicht heeft. Die aanleg heeft 

niet elke Border Collie evenveel van nature. Ook is het zo dat zij bij aankomst bij de 

wei in één oogopslag / neusophaal precies weet waar de schapen staan. 

Vanuit het spel ben ik meer dingen met haar gaan oefenen, zoals het drijven van de 

schapen naar mij toe, terwijl ik vooruitloop (op 12 uur, maar niet kijkend naar de 

hond) Dit doet Toyah eigenlijk als vanzelf. Zij blijft mooi achter de schapen, loopt een 

beetje naar links, dan weer naar rechts een soms weer vooruit. Dit heb ik haar niet zo 

hoeven leren, dat doet zij van nature. Het leuke was dat zij op een leeftijd van 

ongeveer zes maanden ook zelfstandig voor mij de schapen op ging halen achter uit 

het land. Hier zat nog geen commando aangekoppeld, maar ze deed het heel goed. Bij 
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het trainen van zo’n jonge hond zie je dus dat er heel veel in de hond zelf zit. Stukje 

bij beetje schaven we dat bij. Omdat onze hond een enorme werklust heeft is het 

lastig om dat te doseren. Soms vraag je te veel en dan lukt het niet meer, dan is de 

aandacht op. Dan weet je dat je al eerder had moeten stoppen, want ook hierbij wil ik 

de training altijd positief af te sluiten. 

 

In vergelijking met Djingels is het gemakkelijker om met Toyah schapen te drijven. 

Dit heeft te maken met het feit dat ik nu steeds beter weet wat ik doe en ook beter 

weet wat ik van mijn honden kan verwachten.  

En tja die schapen: die zijn er in vele soorten, de ene wat volgzamer dan de andere, 

dat zal voor mij elke keer weer een verrassing zijn. Hoewel ik het inschatten van wat 

de schapen gaan doen erg moeilijk blijf vinden. Net zoals het inschatten wanneer je 

iets moet vragen van je hond of dat deze even zijn eigen gang kan gaan, omdat hij of 

zij het weer beter ziet  dan ik. 

Zo zie je maar: het blijft interessant om met je hond te werken en ik leer er elke keer 

weer van.  
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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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Alles is betrekkelijk Suzanne Klaus 
 

Ken je dat?  

Je hebt bijvoorbeeld een huis, maar daar mankeert iets aan. De tuin ligt niet helemaal 

goed, het dak zakt wat door of de kraan in de badkamer lekt.  

Of je hebt een auto, maar die van de buren is eigenlijk mooier van kleur, of de 

autoradio stoort. Zo is er altijd wat.  

Als het van jou is, is er altijd wel wat op aan te merken.  

Zo merk ik dat ook op de vereniging.  

We hebben gaten in het veld door stomme konijnen. Nu is het veld door het weer niet 

geschikt voor alle takken van sport en daarover heeft iedereen wel wat te klagen. 

Daarnaast klagen we over de indeling van de groepen, te groot, te klein, te divers of 

juist te weinig uitdaging.  

Uiteraard klagen de cursisten ook. De trainer is te klein of te groot, je krijgt een 

trainer die te lang door gaat of juist te veel praat. En de ene trainer snapt jouw hond 

wel en de andere niet.  

Dan nog de disciplines onderling, ook dat gaat niet altijd over rozen, want de ene zit 

op het plekje veld dat de ander juist graag had gehad. Of de ene geeft te veel herrie 

terwijl de ander juist te veel afleiding geeft.  

We klagen wat af op “ons” cluppie. Af en toe wil ik het liefst mijn oren dicht doen voor 

al die negatieve punten. Ik hou niet van al dat negatieve gedoe.  

Maar voelt het niet net als je familie? Ik klaag best wel eens over mijn familie. Totdat 

iemand anders iets zegt over mijn familie, dan schiet ik meteen in de verdediging. 

Zijn ze nou helemaal?? En zo werkt dat ook met de AHC. Natuurlijk heeft iedereen iets 

aan te merken, er is altijd ruimte voor verbetering.  

Maar oh wee als iemand iets onaardigs zegt. Iemand van buiten.  

Zijn ze nou helemaal?? Toevallig zijn we wel al kweenie-hoe-vaak beste hondenschool 

geworden hoor!  

En we bestaan dit jaar al 40 jaar!  

En weet je wel hoeveel mensen er plezier beleven aan die hondenclub??!!  

En we doen erg ons best, want elk jaar hebben we veel kampioenen.  

Ik ken die mensen ook, daar krijg ik training van!  

Nou, hou dan op met je commentaar, want die AHC, dat is toevallig wel MIJN club! 

Zo!  

Voelt goed hè, opkomen voor je eigen vereniging?! Moeten we vaker doen ….
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In the picture: Johan Manting Marleen Eduardo-de Jong 
 

1. Stel jezelf even voor, wat is je rol binnen de Alphense Hondenclub? 

Mijn naam is Johan Manting en ik train al een jaar of vier met verschillende honden bij 

de hondenclub. Sinds een tijdje ben ik ook aspirant trainer voor “de opvoed”. 

 

2. Hoe lang doe je dit al? 

Trainen doe ik nu al vier jaar waarvan ik de eerste twee jaar met honden van anderen 

heb getraind. Sinds twee jaar heb ik zelf een hond waar ik mee train. 

Aspirant trainer ben ik pas sinds een half jaar. 

 

3. Hoeveel honden heb je op dit moment? 

Zelf heb ik maar 1 hond, maar ik mag regelmatig honden van anderen lenen om wat 

leuks mee te doen zoals trainen of een rondje wandelen.  

 

4. Wat is de volledige naam en geboortedatum van je hond?  

De roepnaam van mijn hond is Micah maar zijn officiële stamboomnaam is Makhai 

Jarah de Conté de Feé. Hij is geboren op 31-10-2004. 

 

5. Hoe ben je aan hem gekomen? 

Ik train al een aantal jaar met de hond van een vriendin (Chasin’). Die vriendin heeft 

nog regelmatig contact met de fokker waar Chasin’ vandaan komt. Zij hoorde van de 

fokker dat de broer van Chasin’ een nieuw huis zocht, want het ging niet zo goed met 

hem (hij plukte zichzelf kaal). 

Eigenlijk was ik toen helemaal niet op zoek naar een eigen hond, maar omdat ik 

Chasin’ zo’n geweldige hond vind, wilde ik toch wel even kennis maken met zijn broer. 

De afspraak was dus zo gemaakt dat wij Micah (toen nog Makhai) twee weken op 

proef zouden krijgen om te zien of dat klikte. We zijn nu twee jaar verder en Micah is 

nog steeds bij ons. 

 

6. Heb je cursussen met je hond gevolgd? Welke? 

Op flyball na hebben we zo’n beetje alles geprobeerd wat je op de AHC kunt doen. 

Natuurlijk begonnen we met SHH waar ik zelf voor getraind heb. Vervolgens 

begonnen we met apporteren, behendigheid, combiSport en G&G. Apporteren deed ik 

al met Chasin’, dus dat wilde ik sowieso gaan doen. G&G vindt Micah echt heel leuk 

om te doen omdat je dat samen doet, dus daar zijn we ook maar mee door gegaan. 

Zelf probeer ik ook nog een beetje Treibbal te trainen. Omdat dat niet gegeven wordt 

op de AHC moet ik zelf uitdokteren hoe dat werkt, maar dat gaat best leuk. 

 

7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je hond? 

Het leukste aan Micah is dat hij zo super makkelijk is in de omgang. Hij vindt alles en 

iedereen goed. Minder is dat hij af en toe erg moeilijk te motiveren is voor bepaalde 

spelletjes zoals behendigheid. 

 

8. Wat is het favoriete speeltje van je hond? 

Geen enkel speeltje is echt favoriet bij Micah behalve als ik het vast heb en we er 

samen mee kunnen spelen. Zijn apport is denk ik wel het speeltje waarbij hij me het 

meest in mijn nek springt als ik dat pak. 
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9. Wat eet je hond het liefst? 

Alles wat eigenlijk niet mag zoals de kalkoen die over was met kerst.  

 

10. Wat of waar is de favoriete slaapplaats van je hond? 

Hij slaapt altijd op een van de hondenkussens in de woonkamer, daarbij ligt hij het 

liefst op zijn rug met zijn pootjes in de lucht. 

 

11. Gaat je hond mee op vakantie? 

We zijn een keer wezen kamperen op Texel, toen kon hij mee, maar helaas kan hij 

niet altijd overal mee naar toe. Gelukkig vindt hij het niet erg om te logeren bij zijn 

broer Chasin’ en vindt Suzanne het ook niet erg om op te passen. 

 

12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu hebt? 

Waarom wel of niet? 

Dat zou kunnen. Voorlopig ben ik nog niet bezig met een volgende hond, dus het zou 

best kunnen dat het dan iets anders gaat worden. 

 

14. Wat is een dagpatroon van je hond? (Bijvoorbeeld is je hond de halve of hele dag 

alleen. Gaat hij/zij met een uitlaatservice mee of naar een dagopvang?) 

’s Morgens gaan we meestal eerst een lekker stuk wandelen of fietsen en dan ga ik 

naar mijn werk. Als hij geluk heeft is mijn vriendin thuis, anders is hij alleen thuis tot 

ik er weer ben. Twee avonden per week gaan we trainen, dus dan mag hij even snel 

plassen als ik thuis ben. Wanneer we niet hoeven te trainen gaan we vaak nog even 

lekker wandelen. 

Micah is niet zo vaak alleen thuis dus hij hoeft ook niet echt mee met de uitlaatdienst. 

Af en toe word hij overdag wel opgehaald door vrienden die dan gaan wandelen met 

hun eigen honden.  

 

15. Wat wil je graag nog bereiken met je hond? 

Er is zoveel wat ik wil maar of we dat ooit gaan halen weet ik niet. Ik zou graag willen 

dat hij goed gaat worden in apporteren maar zo lang hij bang is voor het schot gaat 

dat niet lukken. Verder zou het leuk zijn als hij in de hoogste klasse komt bij de 

behendigheid en combisport, maar dan hebben we nog een lange weg te gaan. Ook 

wil ik graag alle G&G diploma’s halen, maar dat kan ook als hij al wat ouder is. 

 

16. Loop je wedstrijden/shows? 

In alle disciplines die we trainen, lopen we ook wedstrijden. Bij de ene discipline gaat 

dat wat beter als bij de andere, maar als je ziet dat we pas twee jaar samen trainen 

hebben we echt al een hoop bereikt. Zo waren we afgelopen jaar bv Nederlands en 

Club Kampioen Combisport en waren we bij de behendigheid vierde op het 

kampioenschap en in de competitie. 

 

Ik geef de pen door aan Sandra Dijkman. 
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Johan met Micah
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SHH examen Mariette van der Vos 
 

SHH examens Januari 2005 

 

Vroeger…..toen de schepen van hout en de mannen van ijzer waren.. 

 

Toen….. gingen de examens gewoon door… ook als het had gesneeuwd.  

 

Het begon ’s morgens vroeg met 

sneeuw scheppen zodat het 

‘volg’parcour begaanbaar was 

 

 

 

 

 

 

 

Het is best te doen hoor…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het heet “lopen aan de slappe lijn”, maar 

sommige honden en eigenaren hebben 

altijd de neiging tot overdrijven. 

 

 

 En na afloop warm worden bij een 

vuurtje……… zelfs zonder overkapping. 

Sneeuwpop werd gemaakt door Oscar (let 

ook op de piercing)! 

 

 

 

 

 

 

Ik hoop dat de examens op 21 februari (3 

x is scheepsrecht) wél door zijn gegaan 

en met heel goed resultaat!!! 
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Hondennieuws  Wim Bekendam 
 

Oudste hond ter wereld overleden 

LONDEN - De oudste hond ter wereld is overleden. De teckelbastaard Otto uit 

Engeland is donderdag kort voor zijn 21ste verjaardag aan een maagtumor bezweken. 

Zijn eigenaren uit Shrewsbury maakten bekend dat ze hun trouwe viervoeter hadden 

laten inslapen.  

Otto was in oktober door het Guinness Book of Records officieel geregistreerd als 

oudste hond ter wereld. Zijn leeftijd zou overeenkomen met 147 mensenjaren. Op het 

internetplatform Facebook had Otto 669 'vrienden'. Al kort na zijn dood stroomde de 

pagina vol met condoleances. (ANP) Bron: www.ad.nl, 15-1-2010 

 

 

'Poolse' hond leert Engels 

Medewerkers van de Britse dierenbescherming RSPCA 

snapten maar niet dat een binnengebrachte hond niet 

wilde luisteren. Totdat ze begrepen dat Cent alleen 

Poolse commando’s begreep. Dat meldt de Britse BBC 

donderdag op zijn website. 

De Border Collie groeide op bij een Poolse familie. De RSPCA-medewerkers dachten 

eerst dat de hond doof was, maar toen ze het dossier van het dier doornamen 

realiseerden ze zich, dat het dier alleen Poolse commando’s begreep. Enkele 

dierenbeschermers leerden eerst de Poolse commando’s en nu, vier maanden later, is 

Cent volgens hen tweetalig. Een nieuw baasje van Cent hoeft dus niet per se Pools te 

spreken. Bron: www.depers.nl, 14-1-2010 

Hond redt jongen van poema  
 

OTTAWA – Een Canadese jongen is zaterdag gered door zijn hond, toen een poema 

hem aanviel. De hond herstelt van haar verwondingen en de jongen bleef ongedeerd. 

Dat meldde de Amerikaanse nieuwszender CNN dinsdag op zijn website. De 

reddingsactie speelde zich af in het gehucht Boston Bar in het zuidwesten van 

Canada. De elfjarige jongen verzamelde hout in de tuin achter het huis, toen de 

poema hem aanviel. 

De hond sprong tussenbeide, terwijl de ouders van de jongen 

de politie belden. Een agent schoot de poema dood. In Canada 

vallen poema's vaker mensen aan. Volgens de Canadese politie 

is het aantal aanvallen sinds afgelopen zomer toegenomen. De 

oorzaak voor deze stijging is onbekend. Bron: www.nu. NL, 5 

jan 2010, ANP 
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Tellington TTouch Monique van Bronsgeest 
 

Afgelopen januari ben ik gestart met de opleiding voor Tellington TTouch Coach. 

Wellicht is voor veel mensen deze methode onbekend. Vandaar dat ik hier een stukje 

over schrijf.  

 

Wat is de Tellington TTouch methode? 

De Tellington TTouch methode is in 1975 ontwikkeld door Linda Tellington. De 

methode is een holistische methode welke gebaseerd is op respect, wederzijds 

vertrouwen en samenwerking tussen mens en dier. Bij TTouch wordt gebruik gemaakt 

van verschillende technieken: TTouches (aanrakingstechnieken), bandages en 

grondwerk. Hiermee wordt lichaam en geest van je huisdier weer in balans gebracht. 

Dit heeft een positief effect op het gedrag en op de lichamelijke gezondheid. Het biedt 

oplossingen voor algemene gedrags- en fysieke problemen. Het is een methode die 

stress en pijn reduceert en invloed heeft op een snellere genezing. Hieronder enkele 

voorbeelden waarbij je de TTouch kan inzetten: 

Hyperactieve honden 

Angst voor b.v. onweer of harde geluiden 

Versterken van de band met je hond 

Ter ondersteuning van training ter verbetering van prestaties 

Stukbijten van voorwerpen 

Trekken aan de lijn  

Schuw/onzeker zijn 

Voor oude honden 

TTouches is een zachte maar toch zeer diep inwerkende manier van aanraken. Het 

lijkt op massage maar dit is dit echter niet. Massage werkt in op de spieren en 

TTouches werkt in op het zenuwstelsel. De zachte aanraking maakt hormonen vrij die 

bijdragen aan ontspanning en een beter leervermogen. Bandages kunnen worden 

gebruikt om bij de hond een betere houding aan te nemen of ter ondersteuning van 

zwakke lichaamsdelen. Vooral bij zwakte in de achterhand kan een goed aangelegde 

bandage helpen om meer grip te krijgen. De bandage kan ook gebruikt worden bij 

onzekere en angstige honden. Dit geeft ze een veilig (ingebakerd) gevoel.  

 

 

 

 

 

Saartje in de bandage 

Bij grondwerk worden diverse hindernissen gelopen. Hierbij maak je gebruik van 

verschillende obstakels, zoals een labyrint, palen die op verschillende manieren 

worden neergelegd, plastic etc. Van belang is hierbij dat dit in een rustig tempo gaat. 
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Dit is goed voor de balans. Door het grondwerk kunnen honden leren zich beter te 

concentreren. (Het kan dus ook worden ingezet ter ondersteuning/verbetering van 

training). De hond wordt zich bewust van zijn eigen lichaam en wordt leniger en 

handiger.  

Het heeft een positieve invloed op evenwicht, souplesse, zelfbeheersing, coördinatie, 

opletten en nadenken over hoe ze hun lichaam bewegen. Tijdens het grondwerk 

worden honden gestimuleerd om een andere/betere lichaamshouding aan te nemen. 

Het is bekend dat verandering in lichaamshouding leidt 

tot verandering in gedrag. Het totaal aan TTouch-

technieken draagt bij aan de geestelijke en 

lichamelijke gezondheid van uw hond. Een dier kan 

beter leren en nieuwe dingen in zich opnemen als hij 

spanningsvrij is. Ook bij revalidatie, ziekte of letsel, 

kan de Tellington TTouch een grote bijdrage leveren 

aan een voorspoedig herstel. 

                                                               grondwerk 

Ik ben deze opleiding gestart omdat het mijn doel is 

om honden en wellicht andere dieren met deze methode te behandelen waardoor ze 

beter in hun vel komen te zitten.  

Voor de opleiding TTouch Coach ben ik op zoek naar honden welke ik kan behandelen 

met deze unieke TTouch methode. Het probleem kan met gezondheid, gedrag maar 

kan ook met opvoeden te maken hebben. De TTouches hebben geen nadelige 

gevolgen voor de hond. De resultaten zullen in een casus verwerkt worden en voor de 

behandeling ben ik in de gelegenheid advies in te winnen bij mijn medestudenten en 

een ervaren coach. Heeft u een hond (of ander dier) waarvan u denkt dat ik iets voor 

u kan betekenen met deze methode, dan kunt u contact met mij opnemen: Monique 

Bronsgeest : 0172 – 589945 (na 19.00 uur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saartje tijdens TTouches 
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Boomer Marleen Eduardo-de Jong 
 

Boomer als blindengeleidehond 

 

Zo af en toe heb je wel eens ergens 

erg veel trek in qua eten en besluit 

je dat te gaan halen, ook al is het 

niet altijd even gezond…….. 

Zo had ik van de week ineens heel 

erg trek in een patatje pindasaus en 

tja, zwanger hè, dan mag je eten 

wat je wilt. Dus ik met Boomer naar 

de snackbar. 

Eenmaal daar was een jongen van 

een jaar of 10 er helemaal van overtuigd dat Boomer, die een Hurttatuigje omhad, 

een blindengeleidehond was. 

Zijn oudere zus zei dat hij stil moest zijn, maar hij bleef nog even doorgaan: 'Ja maar 

kijk dan! Dat is een blindengeleidehond! Kijk maar, hij heeft zo'n tuigje om!' 

 

Hij heeft overigens wel goed op de reclame gelet, van de hulphonden, want hij vroeg 

niet of hij Boomer mocht aaien. 
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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. 

 


