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AHC Kalender   

21 mei Zaterdag SHH examen 

22 mei Zondag FHN Behendigheidswedstrijd 

23 mei Maandag Competitie Apporteren 

26 mei Donderdag Start Cursus Opvoed 

28 mei Zaterdag Clubdag 

2 juni Donderdag FHN Apporteerwedstrijd 

4 juni Zaterdag Workshop motivatie 

7 juni Dinsdag Competitie Flyball 

13 juni Maandag FHN Gehoorzaamheidswedstrijd 

17 juni Vrijdag Coördinatoren overleg 

18 juni Zaterdag Workshop Apporteren 

23 juni Donderdag Inleverdatum kopij clubblad 

24 juni Vrijdag Midzomernacht wandeling 

2 juli Zaterdag Workshop Behendigheid 

11 juli t/m 7 aug  Zomervakantie 

   

   

   

FHN Kalender   

8 mei Zondag Behendigheid Zevenhuizen 

14 mei Zaterdag Gehoorzaamheid beneden-Leeuwen 

15 mei Zondag Apporteer Diplomadag Sluiskil 

15 mei Zondag Combisport Nieuw-Vennep 

15 mei Zondag Flyball Nijmegen 

22 mei Zondag Behendigheid AHC 

29 mei Zondag FHN Dag Nijmegen 

2 juni Donderdag Apporteer Werkproef AHC 

5 juni Zondag Behendigheid Linde 

12 juni Zondag Flyball Welberg 

13 juni Maandag Gehoorzaamheid AHC 

19 juni Zondag Behendigheid Nieuwolda 

26 juni Zondag Apporteer Diplomadag Aalten 

10 juli Zondag Behendigheid Varsseveld 

17 juli Zondag Flyball Nieuw Vennep 
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Dit keer mag ik voor u een stukje 

schrijven “van de bestuurstafel”. Best 

een hele eer en daarbij heeft het ook 

een zeer heugelijke reden. Onze 

voorzitter Femke is namelijk bevallen 

van een zoon, Hugo heet hij! Ook 

Johan en Marsha, hebben een zoon gekregen en zijn naam is Tigo. Femke, Johan en 

Marsha vanaf deze plek van harte gefeliciteerd namens ons allemaal! Fijn, dat goeie 

nieuws zo deze dagen. Want het kan u niet ontgaan zijn dat er ook her en der wat 

minder heugelijk nieuws was de afgelopen weken. Ze zeggen wel eens dat ongeluk in 

drieën komt, maar als ik even een rondje tel kom ik al op veel meer slecht nieuws uit, 

waar de Alphense Honden Club zijdelings bij betrokken is en in meeleeft. Voor 

iedereen is 9 april een datum om nooit meer te vergeten. Maar ook persoonlijk 

werden er wat leden getroffen door slecht nieuws. Een sterfgeval, de diagnose van 

nare ziekten, het zit allemaal soms niet mee, en dan druk ik me nog voorzichtig uit. 

Maar ook die dingen deel je met elkaar en uiteraard steunen we elkaar. Op zo‟n 

vereniging deel je lief en leed met elkaar, dat blijkt wel weer. Overigens krijgen wij in 

het bestuur niet altijd alle persoonlijke nieuwtjes op die spreekwoordelijke 

bestuurstafel. Dus mocht u nou iemand een hart onder de riem willen steken of 

melding maken van uw eigen nieuwe wereldburger, dan horen we dat graag van u.  

 

Maar dan wilt u natuurlijk ook graag weten wat er nou nog meer zo op die 

bestuurstafel landt? Een belangrijk punt is natuurlijk bijna elke vergadering “should I 

stay or should I go”, de problematiek over het terrein. Verderop kunt u een stukje 

lezen van Aad over het nieuwe terrein. Blader gauw verder, want er is wel weer iets te 

melden op dit vlak. Nee, nee, we kunnen nog niet de vlag uithangen, maar er is nu 

echt beweging op dit front.  

Dan zijn we voor onze vrijwilligers al enige tijd geleden begonnen met het uitdelen 

van DogMiles in plaats van de gebruikelijke plak chocola. Willy heeft daar leuke 

kadootjes voor ingeslagen die aan te schaffen zijn met de DogMiles. Zie de catalogus 

verderop in het clubblad. We hebben als bestuur wel even staan kwijlen bij al die 

leuke dingetjes. Mocht je nog geen DogMiles hebben gespaard, het kán nog!  

Een ander puntje van aandacht is in deze dagen het organiseren van allerlei 

evenementen. Er staat een demo op stapel met Koninginnedag (in het Europapark, u 

bent welkom!) en daar moeten mensen voor oefenen. We hebben net een wedstrijd 

gehad van twéé disciplines in één keer, maar ook een apporteersportwedstrijd. En de 

volgende apporteersportwedstrijd en behendigheidswedstrijd staan weer voor de 

deur. Maar, het leukste is natuurlijk de Clubdag die eraan komt. Heeft u de 

aankondiging al gezien, de evenementencommissie is zichzelf te buiten gegaan aan 

workshops, competities etc. Er is zelfs een heus promotiefilmpje te vinden op de 

website en in de kantine. En heeft u zich al opgegeven voor een workshop met uw 

hond? Of zonder uw hond, kan natuurlijk ook. Het beloofd een ontzettend leuke dag te 

worden. Een vol programma, maar dat mag de pret niet drukken. Met als afsluiter een 

barbecue. Het enige wat nog niet gepland is, is het mooie weer. Als u nu nog niet 

enthousiast bent, dan weet ik het niet meer. 
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Als afsluiter wil ik u nog even wijzen op dat mooie weer van de afgelopen dagen. Dan 

komen er ook nog eens wat extra vrije dagen aan voor ons mensen. We genieten met 

volle teugen en het lijkt wel of iedereen ineens buiten wil spelen. Denkt u alstublieft 

goed aan uw hond? Honden kunnen hun warmte alleen maar kwijt raken via 

voetzooltjes en hun tong. Dus mocht u uw hond willen afkoelen, dan is het koelen van 

pootjes en bek de beste oplossing. Fietsen met uw hond in de avonduren op warm 

asfalt is vaak geen goed idee. Voor ons mensen voelt het aangenaam, maar voor de 

honden is het niet zo lekker als wij denken. Ga naar veilig zwemwater om uw hond in 

warme dagen toch beweging te geven, maar onthoud dat niet elke hond kan 

zwemmen. Sommige honden moeten dat echt leren, en dan moet u toch mee “te 

water”. Laat uw hond niet in een warme auto achter, een raam op een kiertje is 

voldoende in de winter, maar niet in de zomer. Temperaturen lopen razendsnel op in 

een auto ook al staat deze in de schaduw. Zorg voor voldoende drinkwater, leg voor 

de zekerheid een extra fles in uw auto.  

 

 

Marleen Eduardo-de Jong is gestopt als redactielid en ik wil haar heel hartelijk 

bedanken voor haar inzet van afgelopen jaren! 

De officiële diploma‟s van de SHH en de GG  
 

die op 23 MAART 2011 afgenomen zijn 
 

kunnen opgehaald worden op  
 

donderdagavond bij Cindy v. Tienderen in 
 

 de bestuurskamer 
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Zoals u in de vooraankondigingen hebt kunnen lezen zal de jaarlijkse 
clubdag dit jaar plaatsvinden: 

 

 op zaterdag 28 mei 
 

Zoals elk jaar zal er van alle disciplines weer de finale van de competitie 
gelopen worden waarbij aan het eind van de dag bekend wordt wie zich 

competitiewinnaar van 2010/2011 mag noemen. 
De tijden van de finales competities zijn: 
 

09.00 - 10.00 Behendigheid 
10.30 - 11.30 GG 

11.30 - 12.30 Flyball 
13.30 - 14.30 CombiSport 
15.00 - 16.00 Apporteersport 

 
Ronald Mouwen is aanwezig voor sportfitkeuringen van de honden 

(kosten € 45,- per hond). 
U kunt tegen een vergoeding een mooie foto van uw hond(en) laten 

maken. 
U kunt de hond voor € 1,00 per rondje inzetten in een mini coursing, 
hierbij moet de hond een “prooi” te pakken zien te krijgen. Verder kunt u 

genieten van demo‟s van: treiball, doggydance en eenden drijven. 
Het is mogelijk (gratis) deel te nemen aan workshops treiball, zoeken, 

doggydance, flyball, mini coursing. Er is een workshop speeltjes maken 
waarbij er van fleece voor € 5,- een speeltje gemaakt kan worden voor de 
hond. 

 
Er zijn diverse kraampjes met o.a. hondenspellen, je kunt een mooie riem 

speciaal op maat laten maken met een dessin die je zelf uit kunt zoeken 
etc. Houd dus zaterdag 28 mei vrij in je agenda. Binnenkort komen we 
langs bij de groepen (of misschien zijn we al geweest bij het uitbrengen 

van dit clubblad) en kunt u zich opgeven voor een of meerdere 
workshops. 

 
Ter afsluiting een overheerlijke BBQ. 
 

De evenementencommissie 
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Zondagochtend, 20 maart. Ook deze 

zondag ging de wekker weer vroeg. Na 

een snel ontbijtje, Blacer en Toffee in de 

auto richting Anita Dobbe.  

Onderweg kwamen we Rinske en Jannet 

tegen. Maar goed achteraf, want na een 

paar kilometer bleek dat de A59 richting Breda afgezet was. We werden omgeleid, 

maar na 1 bord kwamen we niets meer tegen. Lang leve de TomTom. Uiteindelijk via 

Rotterdam en ruim een half uur later als gepland kwamen we op de plaats van 

bestemming. Je kan daar altijd heerlijk wandelen, het is er altijd bere gezellig, maar 

het gras staat ook altijd 2 kontjes hoog. Heerlijk voor de hondjes om eens lekker te 

gaan snuffelen en dat wil je nu net niet op een wedstrijd.  

De AHC was rijkelijk vertegenwoordigd: 9 combinaties deden er mee vanuit de AHC. 

Helaas kon Michele met Codi niet meedoen, vanwege een erge blessure van Codi.  

Het weer was prachtig en na een kleine vertraging (ook ringmeester Anita was te laat) 

konden we dan toch beginnen.  

De sfeer is altijd erg gemoedelijk in Oosterhout. We zagen ook aardig wat nieuwe 

gezichten en dat is toch altijd leuk. De GGB was goed vertegenwoordigd en ook 3 

nieuwe hondjes van de AHC deden mee. Nelleke met Moby-Dick, Jannet met Jarda en 

Michele met Clip. Eigenlijk was de doelstelling het GGB diploma voor alle 3, maar het 

liep allemaal anders. Na 2 rondes (er zijn 4 onderdelen voor de GG), bleek dat de 

nummers 1,2 en 3 cursisten van de AHC waren. Grote hilariteit natuurlijk, want dat 

hadden ze toch niet verwacht. Ook bij de GG1 ging het goed. Plaats nummer 2 en 3 

waren daar vertegenwoordigd door de AHC. 

Na een heerlijke middag met een aantal hoogtepuntjes (het volgen van Moby-Dick) en 

een dieptepuntje (Hebbuz moest erg nodig plassen!!!!!) kwam dan toch de 

prijsuitreiking. 

Nou dames, petje af voor alle voortreffelijke prestaties. Allemaal hebben we het 

geweldig gedaan.  Ook de complimenten voor de trainers van de AHC. Mede dank zij 

jullie inzet komen wij zo ver op de wedstrijden. 

 

De uitslag: 

 

GGB 1ste Nelleke Slingerland met Moby-Dick en het GGB diploma 

 2de Michele Taffijn met Clip en het GGB diploma 

 3de Jannet Heerma met Jarda en het GGB diploma 

 

GG1 2de Rinske Groen met Buzzard en het GG1 diploma 

 3de Anette Lens met Blacer helaas geen diploma 

 

GG2 3de Anita Dobbe met Aimey helaas geen diploma 

 

GG3 7de Marlies Kloet met Sticker helaas geen diploma 

 Disk Marlies Kloet met Hebbuz (vanwege dat plas incident) 
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 “Het gaat niet goed met je hondje”, roept mijn 

man naar boven. De stress in zijn stem brengt me 

in twee tellen beneden. Het ochtend ritueel is bij 

ons al jaren hetzelfde en het is dan ook niet zo 

moeilijk om direct te zien dat er iets flink mis is. 

Normaal gesproken is man in de weer met tafel 

dekken en koffie zetten. Maar nu staat de achterdeur wijd open, staan de dweil en 

emmer in de gootsteen en is de vloer gevuld met natte plekken in een overduidelijk 

sleepspoor. Foute boel. Mijn bijna veertienjarige witte hond staat in de tuin, of 

eigenlijk draait ze rondjes. Steeds naar links; het lijfje in een gekke bocht. Ze spuugt 

dikke klodders gal en er druppelt urine op de tegels. Ik weet het meteen. 

Achteraf is zij het begin geweest. In Griekenland, waar ik lang geleden werkte bij een 

autoverhuur bedrijf en gevangen zat in een relatie die niet zoveel kans van slagen 

had, wandelde ze zomaar mijn leven is. Soms gebeuren er dingen waarvan je pas veel 

later de schoonheid inziet. Het witte puppy met bruine oren had voor mij een hoog “ik 

wil naar huis” gehalte. Eerst gebeurde dat nog in Griekenland, waar ik de auto‟s zo 

snel mogelijk liet voor wat ze waren, om als een speer haar kleine zachte pootjes 

achter de deur te horen dribbelen zodra ik de sleutel in het slot stak. Toen de relatie 

helemaal nog weinig goeds bracht, wilde ik terug naar Nederland. Terwijl iedereen 

zich afvroeg hoe dat nou moest, had ze zich al diep genesteld. En niet alleen in de 

vliegtuigstoel. 

Terug in Nederland hoefden we niet meer op zoek naar een prachtig groen en mals 

gazon bij een duur hotel om rondjes te scheuren om zo alle energie kwijt te raken. We 

liepen wat af samen, want vers gras was hier overal. Later, toen ik een man had 

gevonden en daarna ook nog kinderen kreeg, herkende ik de onvermoeibare drang 

om goed te zorgen. Zij was mijn proefkonijn. En verdomd, ze leek er nog op ook, met 

die grote bruine oren, waarvan één er altijd maar linksaf wees. Ik volgde wel, het leek 

me wel een mooie afslag. Toen de kinderen kwamen, moest ze even wennen. Hoop 

herrie en weinig lol. Maar ze heeft geduldig afgewacht en nu draait ze altijd op haar 

rug als ze televisie kijken. Het roze buikje kwetsbaar naar boven, met haar ogen dicht 

genieten van de kroelende kinderhanden.  

Haar laatste uren heb ik naast haar op de grond 

gezeten. En ik was niet de enige. Man, kinderen en 

de andere twee honden propten zich allemaal in 

onze kleine bijkeuken. Zit je elkaar op andere 

moment ongenadig in de weg, zo warm en lekker 

voelt het nu. Zij laat haar speeksel druppelen op 

haar poot, wij de tranen op de tegels. Het leven 

beleef je samen. Iets in haar kop is kapot gegaan, 

haar ogen schieten heen en weer en ze buigt elke 

keer naar links. De volgende afslag ligt op de loer. 

Dat staat vast. De kinderen ondervragen ons nog, 

op zoek naar een minder verdrietig scenario. Maar 

nee, ik weet het zeker. Haar hele leven heeft ze zo 

zeker geweten welke kant ze op wilde. Ze is een 

slimme hond; ze weet de weg. 
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Wat kunnen honden zich toch 

geweldig aanpassen. Mijn 4 honden 

kunnen prima naast mij lopen, dat is 

ook een voorwaarde om ze samen uit 

te laten aan de riem, ik wil met 

allemaal in één hand kunnen lopen 

zonder voortgetrokken te worden. Helaas mogen ze in het park vlak bij mijn huis niet 

los en moeten ze dus aan de lijn naar een hondenveldje lopen. Dat doen ze altijd 

keurig zonder te trekken. 

Maar nu moeten ze ineens naast een scootmobiel gaan lopen en dat is toch wel 

anders en ook wel eng. Zo‟n ding maakt geluid en rijdt ook gewoon door als je voor 

de wielen gaat lopen, dus moet je als hond wel snel doorhebben dat je zorgt op tijd 

weg te zijn voor die wielen en het tempo is ook anders, gelijkmatiger en sneller.  

Ook langs een paaltje in het midden van de brug is het lastig, want je kunt er niet 

met vier honden en een scootmobiel tegelijk tussendoor.  

Aan de andere kant van het paaltje is ook geen optie, want dan wordt je gelijk 

meegetrokken en moet je wel langs dezelfde kant als de scootmobiel.  

Voor mij was het ook wennen. Wandelen was geen optie meer en 5 a 10  minuten is 

te weinig voor de honden. Een paar keer per dag een goede wandeling hebben ze 

minimaal wel nodig. Dat kan nu dus weer, maar dan op wielen die mijn benen dan 

vervangen.  

Ik heb ze eerst allemaal apart een rondje meegenomen om ze aan de scootmobiel te 

laten wennen, maar geen van de vier had daar moeite mee. Lina loopt nog mank na 

een aanrijding van een auto en een operatie die daar op volgde. Maar ook met haar 

ging het prima. Ik kan mijn snelheid perfect aanpassen naar haar behoefte.  

Het is geweldig om dan mee te maken hoe je honden je vertrouwen. Het leren om 

niet voor de wielen te lopen en aan dezelfde kant van de paaltjes te lopen heb ik ze 

vrij hardhandig aangeleerd. Ik reed gewoon door, waardoor ze snel opzij leerde 

springen als ze voor mijn wielen kwamen en om nooit meer aan de andere kant van 

een paaltje te gaan lopen, ik kan ze wel strak bij me houden, maar ik wil persé dat ze 

met een slappe lijn lopen en mij zelfstandig volgen. Bij drie van de vier was één keer 

nodig om dat gelijk te snappen, de vierde moest dat nog een paar keer ervaren, maar 

doet dat nu ook feilloos en als we een paaltje naderen komen ze of heel dicht tegen 

me aanlopen of ze gaan achter me lopen, daar denken ze dus ook zelf over na en 

anticiperen goed op de situatie die gaat komen, daar doe ik helemaal niets meer aan.  

Op de oprit naar mijn voordeur, waar ook een auto staat was het nog even lastig, 

want ze moesten leren om achter de scootmobiel mee te lopen. Ze wilde er aldoor 

naast, waardoor we klem reden. Maar ook dat hadden ze snel door en als we mijn 

oprit naderen gaan ze al een beetje naar achter om keurig achter mij aan te lopen 

naar de voordeur. 

De laatste tijd, voor ik de scootmobiel had,  liepen ze vaak ver bij me vandaan als ik 

met ze ging wandelen. Ik deed dat van bankje naar bankje en in ieder geval heel 

langzaam. Geen fijn tempo voor  een hond en ze gingen dus steeds meer hun eigen 

gang. Nu ik me ook weer wat sneller kan voortbewegen blijven ze weer dichter bij me 

in de buurt en kijken steeds waar ik ben en hebben we even contact, dat is heerlijk en 

versterkt de band alleen maar.  
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Ik sta er werkelijk versteld van hoe snel mijn honden zich aanpassen aan de situatie 

en mij volledig vertrouwen. We hebben nu samen een tempo gevonden waar we ons 

allemaal prettig bij voelen en in een lekker tempo naar het hondenveldje gaan, waar 

ze los kunnen. Daar kan ik dan wel met ze spelen en laten zwemmen enz. De uitjes 

zijn zo voor ons vijfjes weer een feest en met het mooie weer is het extra genieten.  

Mensen kijken me wel gek aan of vragen wel of dat wel gaat met vier honden. Door 

mijn zwakte (gemis aan leiderschap dus) een aantal weken/maanden kregen ze ook 

vervelend gedrag door naar andere honden te blaffen als die langs liepen of zelfs uit 

te willen vallen. Dan zijn ze ineens heel erg een  roedel, die samenwerken. En 

onderling thuis begon er ook een soort rangorde strijd, die ze eerder nooit hebben 

gehad. Maar sinds ik weer beter „ter been‟ ben wordt dat gedrag buiten ook minder en 

reageren ze ook beter  op mijn correcties en op mijn stem, die nu zeker weer 

zelfverzekerder is en duidelijker en binnen is alles ook weer duidelijk en is er weer 

rust.  

Ik ben super trots op mijn roedeltje en kan doordat zij zich zo goed aanpassen weer 

hele einden met ze „wandelen‟.  

Dit alles betekent ook dat ik niets meer kan op de hondenschool. Lina deed nog Fly –

ball en vond dat erg leuk, maar ik kan haar niet meer begeleiden en mijn Mechelaar 

Kyra heb ik moeten herplaatsen, zij mocht naar mensen die heel veel met haar doen 

op hondenschool en sporten en fietsen, dat kon ik haar niet meer bieden. Het gaat 

super met haar daar.  

Met mijn super lieve roedeltje, Lina, Tara, Bonnie en Donna, ga ik genieten van de 

lange wandelingen die we nu weer samen kunnen gaan maken in de buurt, maar ook 

op de heide, in bossen en overal waar we maar samen kunnen en mogen komen.  

 

 

 
  



 
11 

 

Opnieuw naar de Cynogames in de V.S. 

 

De fantastische herinneringen die ik 

overgehouden heb aan mijn bijdrage aan de 

Cynosport Word Games vorig jaar in Kentucky 

zijn nog lang niet weggezakt. Maar tot mijn grote 

vreugde kreeg ik aan het begin van deze lente al weer het verzoek of ik ook in 2011 

in oktober wil komen als Behendigheid scheidsrechter voor het grootste toernooi van 

de USDAA. 

Daar heb ik dus niet lang over na hoeven te denken. Want hoewel ik vorig jaar erg 

leuke reacties op mijn parkoersontwerpen en het keuren zelf heb gekregen van de 

Amerikaanse organisatie, was een nieuwe uitnodiging bepaald niet zeker. Natuurlijk 

hoopte ik hier wel erg op en nu komt dit echt uit! 

 

 

 

 

 

Veel meer dan de data en de locatie van het toernooi, die het zelfde zijn als vorig jaar, 

weet ik nog niets. Ik reken op een minstens even enerverende belevenis. 

Aurelia wil natuurlijk weer graag mee, dus voor Djingels en Toyah zijn de 

logeeradresjes alweer gereserveerd. Dankzij hun goede gedrag mogen ze allebei terug 

komen in respectievelijk “huize Cindy” en de fokkers in Amsterdam. De Amerikaanse 

tante van Aurelia is ook van plan om ons weer in Louisville op te zoeken. Ze wil meer 

van de prestaties van de honden gaan bekijken sinds ze er de vorige keer voor het 

eerst kennis mee heeft gemaakt en er heel veel van genoten heeft. 

Na de week met de wedstrijden willen we ook wat andere highlights van de U.S.A. 

gaan bekijken en we denken nu aan een bezoek aan de natuurparken in het westen, 

zoals de Grand Cayon en dergelijke. 

Net zoals bij het toernooi in 2010 zal ik op de site wimbekendam.waarbenjijnu.nl een 

verslag van onze ervaringen bij gaan houden. 

 

http://www.waarbenjijnu.nl/
http://www.cynosport.com/
http://www.cynosport.com/
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Hoe staat er nu voor met ons nieuwe 

terrein? (deel 1) 

 

Goede vraag! Het is een tijdje stil geweest 

rond het onderwerp “nieuw terrein”. Er was 

wel wat nieuws maar dat ging niet verder dan 

wat gespeculeer over een aantal door de gemeente Alphen aan den Rijn geopperde 

locaties die over het algemeen niet geschikt waren voor een club van onze omvang. 

Daarom nu vanuit het bestuur een summiere maar recente situatieschets. 

 

Allereerst een belangrijk punt. De gemeente heeft zich verplicht niet eerder met de 

ontwikkeling van ons huidige terrein te beginnen dan nadat ons een bevredigend 

alternatief is aangeboden. Op zich een geruststelling: Tenzij wij (de AHC) volledig 

dwars gaan liggen zijn wij ervan verzekerd dat we niet “thuisloos” zullen gaan 

worden. 

 

In gesprekken die met de gemeente zijn gevoerd is duidelijk geworden dat de 

gemeente uiterlijk 1 juni een definitieve locatie voor de AHC wil hebben gevonden. 

Ook is duidelijk geworden dat van de eerder genoemde 8 locaties er 2 zijn 

overgebleven (een driehoek tussen de spoorlijnen achter Zeeman en een locatie 

tussen Zegerplas en Aarkanaal) en dat er een nieuwe is aan toegevoegd te weten ons 

huidige terrein maar dan gehalveerd. 

De eerstgenoemde locatie valt om diverse redenen voor ons af. De twee andere 

locaties hebben beiden zo hun voor en nadelen. Deze zijn aan de gemeente kenbaar 

gemaakt, evenals een aantal van onze eisen en wensen. We zullen wat oppervlakte 

moeten inleveren maar daar staan weer andere zaken tegenover. We wachten nog 

met spanning op de antwoorden van de gemeente. 

 

Inmiddels heeft het bestuur de eerste stappen gezet om de werkgroep “nieuw terrein” 

nieuw leven in te blazen. Naast Martin van der Werf, Harry Vrieling en 

ondergetekende zijn er een aantal leden gevraagd of zij interesse hebben in een 

functie binnen de werkgroep. Daarbij is getracht iedere discipline op een of andere 

wijze te laten vertegenwoordigen en ook de groep vrijwilligers die voor het onderhoud 

van ons terrein en onze kantine zorgen en gaan zorgen. 

 

Daarnaast willen we ook de rest van de leden meer betrekken bij “het nieuwe terrein”. 

In eerste instantie door informatie te geven over de voortgang van de 

toewijzingsprocedure. Later, na de toewijzing, als klankbord voor de ideeën van de 

werkgroep over opzet en indeling van het terrein en clubgebouw. 

 

Zodra de werkgroep definitief is zullen we de nieuwe leden daarvan bijpraten en 

kunnen de andere leden bij hun disciplinevertegenwoordiger of het bestuur terecht 

voor vragen en (en dat hopen wij ten zeerste) met nuttige suggesties. 

 

Aad Grootendorst. 
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Uitslag enquête: De “Toppers” van de AHC 

 

De enquêteformulieren zijn tijdens de laatste 

algemene ledenvergadering uitgedeeld aan de 

aanwezigen. Ook was het mogelijk een formulier te 

downloaden op de site. 

 

De formulieren konden op het gemak thuis ingevuld worden en vóór 15 maart weer 

ingeleverd bij het bestuur of in de ideeënbus. 

 

Er zijn slechts 12 formulieren ingevuld ingeleverd. 

 

Zie hieronder resultaten samengevat: 

 

Dit vind ik goed aan de AHC: 

Over het algemeen zijn de invullers tevreden over de AHC, genoemd wordt meerdere 

malen de gezellige sfeer. Verder de meerdere disciplines en de kwaliteit hiervan, 

goede trainingsfaciliteiten en trainingsmethoden, gemotiveerde vrijwilligers. 

 

Dit zou ik graag willen (zien) bij de AHC: 

De reacties hier waren erg divers. Genoemd worden o.a. een nieuwe locatie en meer 

openheid hierover, betere en positieve communicatie in zijn algemeenheid, geen 

wachtlijsten voor puppy‟s, meer aandacht voor disciplines die minder goed bezet zijn, 

beter benutten van trainingsfaciliteiten, meer betrokkenheid van het bestuur o.a. op 

wedstrijden, meer vrijwilligers, indoor trainingshal. 

Ook is er vraag naar cursus vuurwerk rond oud & nieuw, meer aandacht voor honden 

die na de SHH niet door kunnen stromen naar een van de disciplines, kleinere 

groepen. 

Ook aandacht voor combinaties die recreatief aan de diverse disciplines deelnemen. 

Mogelijkheid tot het overmaken van je cursusgeld. 

 

Aan deze 3 zaken erger ik me als AHC-er het meest: 

Uiteraard waren ook hiervoor de reacties divers. Genoemd met stip is negatief gedrag 

van zowel, cursisten, instructeurs als honden. Verder zijn genoemd de 

consumptiebonnen, het te dure 40 jarig bestaan feest en de communicatie hierover, 

late trainingstijden, parkeergedrag. 

Onderlinge slechte communicatie over diverse zaken. Een van de invullers benadrukt 

zich nergens aan te ergeren en het juist een hondenclub te vinden om trots op te zijn. 

 

En dit zijn mijn ideeën om het op te lossen: 

Introductielessen van de minder bekende disciplines bij de opvoed-2 cursus. 

Meer en beter met elkaar communiceren en een ieder in zijn waarde laten. 

Een goede actieve feestcommissie opzetten die regelmatig leuke activiteiten 

organiseert en duidelijke aankondigingen van de activiteiten. 

Veranderingen stap voor stap doorvoeren. 
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Leden motiveren om te helpen bij de diverse activiteiten zoals wedstrijden, 

competities, clubdag. 

Parkeerboetes uitdelen. 

 

Het bestuur gaat zich over alle reacties in detail buigen en zal leden die dit 

aangegeven hebben benaderen om mee te denken over het uitwerken van ideeën. Zie 

je wat in een van bovenstaande ideeën of herken je ze, meld je dan bij het bestuur 

voor de extra input. 

We zullen nog in een volgend clubblad terug komen op het uitwerken van de ideeën. 

 

Namens het bestuur 

Willy Kinkel  
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Eenhondbeleid in Shanghai  

 

SHANGHAI -  Naast het eenkindbeleid gaat in de 

Chinese metropool ook een eenhondbeleid gelden. Elk 

huishouden mag maximaal één hond herbergen. 

Iedereen die nu meerdere honden heeft, mag die 

huisdieren houden mits ze geregistreerd zijn. Dat meldden Chinese media donderdag.  

De nieuwe wetgeving gaat half mei in. Volgens de regels moeten puppy‟s die in een 

huishouden geboren worden, weggegeven worden aan een gezin zonder honden of 

aan speciale adoptiecentra. Op die manier wil Shanghai voorkomen dat de stad wordt 

overspoeld door honden.  

Volgens schattingen leven momenteel 800.000 honden in Shanghai. Het aantal stijgt 

jaarlijks met circa 30 procent, mede doordat Chinezen steeds meer te besteden 

hebben en zich dus huisdieren kunnen veroorloven.  

Bron: www.telegraaf.nl, 24 feb 2011 

 

Blinde blindengeleidehond krijgt blindengeleidehond  

 

AMSTERDAM - Een blinde man uit Engeland heeft zijn 

blindengeleidehond na zes jaar trouwe dienst ook een 

blindengeleidehond gegeven. Bij de oude viervoeter, Edward, 

moesten noodgedwongen de ogen verwijderd worden.  

Zijn baasje, de 60-jarige Graham Waspe, kon het niet over zijn hart 

verkrijgen om de hond zomaar te vervangen. Daarom besloot hij 

een nieuwe blindengeleidehond te nemen voor zichzelf en Edward, meldde de website 

van BBC News. 

Deze labrador genaamd Opal zorgt nu fulltime voor de blinde Engelsman, maar zorgt 

ervoor dat ook Edward zijn weg kan vinden. Ondanks het verlies van zijn zicht, is de 

achtjarige Edward verder nog kerngezond. “Opal en Edward zijn maatjes geworden en 

liggen soms lekker tegen elkaar aan,” aldus Waspe. 

Bron: www.nu.nl, 11-3-2011 

 

Tsunami-hond Ban met bazin herenigd 

 

Ban, de tweejarige Japanse hond die drie weken na de aardbeving en de tsunami van 

het dak van een huis was gered, is maandag herenigd met haar bazin, een inwoonster 

van de plaats Kesennuma in de prefectuur Miyagi. Ban sprong in de armen van zijn 

bazin en likte daarna haar gezicht, meldde de Japanse zender NHK. 

De hond was eind vorige week door de kustwacht gered. De bemanning van een 

kustwachthelikopter zag de hond bijna 2 kilometer uit de kust bij de plaats 

Kesennuma. Een eerste reddingspoging mislukte, omdat de hond weg zwom. Na 

ongeveer een uur kreeg de kustwacht de hond te pakken, waarna het dier koekjes en 

worst kreeg. De Japanse televisie besteedde uitgebreid aandacht aan de redding van 

de hond. De eigenaresse herkende haar huisdier onmiddellijk op de tv-beelden, 

waardoor de twee snel bij elkaar konden worden gebracht. 

Bron: www.spitsnieuws.nl, 4-4-2011 

http://www.telegraaf.nl/
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-12706946
http://www.nu.nl/
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Hondenplons in Zwembad de Kleine Oase in 

Leimuiden. 

 

28 augustus organiseert “Op stap met de hond” voor 

het eerst een hondenplons in Zwembad de Kleine 

Oase. Honden en 

baasjes mogen samen komen zwemmen.  

 

Daarnaast is er een braderie voor hond en baas met 

leuke artikelen en diensten, zoals een winkel met 

hondenspeelgoed, hondenscholen en een trimsalon. 

Ook worden er een aantal workshops gegeven. Er is 

twee keer een workshop hondenfrisbee, en ook met 

de workshop van het Sophia Snuffelcollege kan 

iedereen meedoen!  

De hondenplons is de laatste activiteit in het zwembad voor dit seizoen. Hierna zal het 

zwembad sluiten voor het winterseizoen. 

 

De entreeprijs is 5 euro per hond. De eerste 50 honden zijn verzekerd van een 

goodiebag met daarin leuke artikelen en informatie. http://plons.opstapmetdehond.nl 

 

Mensen mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie en spelregels ook op de 

website http://plons.opstapmetdehond.nl 

 

Tijd: 13.00u tot 15.30u 

Locatie: Zwembad de Kleine Oase, Tuinderij 3 te Leimuiden 

http://plons.opstapmetdehond.nl/
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 Max en Nancy Verbeek 
Winkelcentrum Ridderhof 

 

Ridderhof 35 

2402 EN Alphen aan den Rijn 

Tel: 0172-421851 

Fax: 0172-416287 

 996@petsplace.nl  

www.petsplace.nl  

 

 

 

Uw dierenspeciaalzaak in de 
Ridderhof 

 
 

 

Voor uw bestelling: 
 0172-421851 

Ook voor onze bezorg service! 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

KNIP RECHTSONDER HET HOEKJE UIT, VUL UW 
POSTCODE IN EN PROFITEER VAN DE 

AANBIEDING IN DIT CLUBBLAD. 
EXCLUSIEF VOOR AHC LEDEN 

 

 

mailto:996@petsplace.nl
http://www.petsplace.nl/
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Bij inlevering VAN DE INGEVULDE HOEK: 
 

€5,00 korting op 

EUKANUBA 
medium of large adult 

(normaal €62,95) 

of 

ROYAL CANIN 
medium of large adult   

(normaal vanaf €59,45) 

15 kilo 
 

Ons spaarsysteem ook in 2011!! 

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!  
 

 

 

 

*Deze aanbieding is geldig t/m 15-05-2011 

en 1 clubblad aanbieding per huishouden. 
  

 

                                                          

Postcode 

….. 
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Ik heb een moeilijke hond. Dat is een 

beetje hetzelfde als moeten toegeven dat 

je een drankprobleem hebt of bij een 

psychiater loopt. Ik heb een moeilijke 

hond. Ik zeg het nog maar eens.  

 

De buren kijken je na als je hond zich weer eens misdraagt. Al die keren dat het goed 

gaat, ziet niemand. Maar net als hij besluit zich gruwelijk te misdragen, dan doet hij 

dat als die nare buurvrouw kijkt.  

“Een moeilijke hond wordt niet zo geboren.” Ik hóór het mensen denken. “Die is vast 

zo gemaakt.” Maar die mensen begrijpen niet, dat ik hem niet éxpres zo heb 

gemaakt. Sterker nog, ik heb alle mogelijke moeite gedaan om hem expres op te 

voeden tot brave hond. Ik heb, niet expres, een moeilijke hond. 

 

Wat het ook goed doet: “wat je erin stopt, krijg je ook weer terug”. Nou in dat geval 

moet mijn hond echt de meest gedisciplineerde hond aller tijden zijn. Zie je mij al 

gaan? Ik laat maar heel weinig aan het toeval over. Lange lijn, hondenkoek, muilkorf, 

speelgoed, Gentle Leader, halsband, korte lijn, voertasje, maar vooral …. ogen op 

steeltjes. Ik heb een moeilijke hond. 

 

Uiteraard moet ook (of eigenlijk juist) een moeilijke hond beweging hebben. Dus je 

zoekt uitlaatterreinen waar je goed overzicht hebt. Je gaat op tijden dat er weinig 

mensen zijn. Je zoekt er het juiste weer voor uit, en het juiste regenpak. Ik heb een 

moeilijke hond. 

 

Adviezen zijn ook niet van de lucht. Want iedereen met een hond, weet het je heus te 

vertellen. Je moet hem negeren, of juist niet. Je moet hem los laten, of juist niet. Je 

moet andere honden opzoeken, of juist niet. Je moet hem straffen, of juist niet. Maar 

jij hebt een makkelijke hond, ik niet. Ik heb een moeilijke hond. 

 

En dus hou ik de moed erin. Ik blijf positief. En ik train tot ik erbij neerval. En ik hoop 

dat ik de kracht blijf vinden om al die negativiteit naast me neer te leggen. Want weet 

je wat erger is dan een moeilijke hond? Een makkelijke baas. Eentje die bij de eerste 

tegenslag het bijltje erbij neer gooit. Een baas die niet zijn tijd en energie in zijn hond 

wil steken. Ik wil niet kiezen voor de makkelijke weg. Dus: Ik heb een moeilijke hond. 

En ik zorg ervoor dat ik geen makkelijke baas ben.  

 

En misschien wordt mijn moeilijke hond heel oud bij mij en kan ik ooit nog zeggen: 

“Dat was nou nog eens een moeilijke hond, maar sinds hij zijn tanden kwijt is, is hij 

ook zijn streken verloren”. Of misschien moet ik ooit zeggen: “Dit is een moeilijke 

hond, misschien kunt u de baas vinden voor hem.” Maar ik zal nooit zeggen: “Ik heb 

een makkelijk besluit genomen”.  
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1.Stel jezelf even voor, wat is je rol binnen de 

Alphense Hondenclub? 

Ik ben Tessa van der Linden, 28 jaar, ik woon 

samen met Edo in Alphen. Ik geef op de 

hondenclub de pup of opvoed 1 cursussen.  

 

2. Hoe lang doe je dit al? 

Dit doe ik nu sinds een jaar of drie. Ik heb eerst als aspirant meegelopen met Harry 

en met Catharina.  

 

3. Hoeveel honden heb je op dit moment? 

Ik heb twee honden, Heidewachtels (ook wel bekend als Kleine Munsterländer), een is 

vier (teefje) en de ander nu een jaar (reu). Dit zijn ook mijn eerste eigen honden. Bij 

mijn ouders hebben we ook altijd honden gehad, een Poedel, een Drentse Patrijs en 

een West Highland White Terriër. 

 

4. Wat zijn de volledige namen en geboortedata van je honden?  

Loes, geboren op 03-12-2006 en Partner in crime van Loenerhof (roepnaam Pim), 

geboren 07-03-2010. 

 

5. Hoe ben je aan hen gekomen? 

De eerste, helaas via  een broodfokker en voor de tweede ben ik via de 

Heidewachtelvereniging terecht gekomen bij van Loenerhof.  

 

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

Met Loes heb ik verschillende cursussen gevolgd, SHH behaalt en daarna apporteren, 

GGB en nu combisport. 

Met Pim heb ik me vooral gericht op de jachttraining en ik moet nog het SHH gaan 

doen. Dit wil ik heel binnenkort gaan doen. Daarna denk ik ook combisport naast nog 

steeds de jachttraining. 

 

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

Loes is een heel lief hondje maar kan af en toe een beetje angstig zijn. Ze wil heel 

graag werken voor de baas en heeft veel doorzettingsvermogen. 

Pim is een echte pietje bel, kijkt heel onschuldig maar ondertussen… Hij heeft veel 

jachtpassie en is in huis een echte knuffelkont. 

 

8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je honden? 

Eigenlijk alles waar ze met z‟n tweeën aan kunnen sjorren. En Loes is gek op 

tennisballen.  

 

9. Wat eten je honden het liefst? 

Loes krijgt brokken en Pim heeft zijn eigen vleesmenu (ook wel Barf genoemd) 

10. Wat of waar zijn de favoriete slaapplaatsen van je honden? 

De bank en een hele grote mand die ze samen delen, het liefst tegen elkaar of over 

elkaar heen liggen. 
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11. Gaan de honden mee op vakantie? 

Ja altijd. Ik ben ooit een keer een week weggeweest zonder Loes en dat doe ik liever 

nooit meer.  

 

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

Waarom wel of niet? 

Eenmaal een Heidewachtel, altijd een Heidewachtel. Het zijn de allerliefste honden 

alleen je moet wel rekening houden met genoeg beweging en hun jachtpassie.  

 

14. Wat is het dag patroon van je honden? (Bijvoorbeeld is je hond de halve of hele 

dag alleen) 

Ik werk vier dagen per week. Op de dagen dat ik werk ga ik s‟ochtends wandelen en 

tussen de middag kom ik even thuis voor hun plaspauze en na het werk ook weer 

heerlijk wandelen of trainen. Op de dagen dat ik vrij ben ga ik vaak buiten Alphen 

lang wandelen soms samen met een vriendin en haar hond.  

 

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

Ik hoop vooral nog heel lang veel plezier met ze te hebben en heerlijk leuke dingen 

met ze blijven doen zoals wandelen, combisport wedstrijden en jachtproeven.  

 

16. Loop je wedstrijden/shows? 

Ja combisport met Loes en een paar shows met Pim en hopelijk binnenkort ook 

jachtproeven.  

 

Ik geef de pen door aan Michael de Smet. 
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Zaterdag 26 maart was er een SHH/GG 

examen op de Alphense Hondenclub.  

Als keurmeester hadden we Nanny Kouw 

en Wijnand Harthoorn. Nanny ging de GG 

doen, ook omdat Wijnand eigenlijk vroeg 

naar huis moest. Aangezien deze man uit 

Sluiskil komt en dat toch een goede 2 uur rijden is wilde hij eigenlijk om 12.00 uur 

weer richting huis. Helaas liep het allemaal anders. Deze dag had wat strubbelingen. 

 

Anita en Marlies wilde graag GG3 halen met Sticker en Hebbuz, maar er was ook een 

dagje varen gepland met het bedrijf van Anita. De volgorde hebben we daarom 

omgegooid en we begonnen met de GG3. Dat was tenminste de bedoeling, waren het 

niet dat we om 10.00 uur het bericht kregen (we beginnen normaal om 10.00 uur) dat 

Nanny met een gekookte motor stond in Zwammerdam. Die kwam dus niet meer. Dat 

betekende wel 1 keurmeester te weinig en 22 examenkandidaten. De volgorde werd 

weer omgegooid. Anita (ook keurmeester van de FHN) ging de GGB keuren en dan 

zou later Wijnand de GG1 en de GG3 doen. Ondertussen begon het ook nog te 

regenen, dus al met al een @$#% dag. 

 

Toch zie dan maar weer hoe soepel het weer allemaal kan lopen. Mariette wisselde 

gewoon even wat attributen om op het veld, een ander loop-parcourtje en hup, de 

GGB kon gewoon starten. 

Bij de GGB werd er redelijk gelopen. Ik denk nog steeds dat heel veel kandidaten zich 

vergissen in de afstand die ze moeten afleggen voor het aangelijnd en los volgen. Dit 

valt in de praktijk altijd tegen, helemaal als je geen voertje of speeltje mag gebruiken 

en ook nog eens niets mag zeggen. De meesten gingen dan ook eigenlijk mis bij dit 

onderdeel. Hondjes gingen snuffelen, bleven achter, letten niet op. En de baas 

probeert dan eigenlijk nog alle zeilen bij te zetten om het goed te laten verlopen, 

terwijl het eigenlijk alleen maar erger wordt. Eigenlijk ging het alleen maar goed bij 

Jessica met Levi, Mirjam met Guinness (prima gelopen!!) en Eveline met Chester (ook 

prima gelopen). 

 

Bij de GG1 was het andere koek. Vooral Ilonka met Skippy was een plaatje om te 

zien.  

Helaas heb ik door omstandigheden Ton niet gezien en ook Marlies en Anita heb ik 

niet zien lopen.  

 

De scoren van deze dag was niet geheel onverdienstelijk.  

Geslaagd is: 

GGB Jessica Nies met Levi 

 Mirjam van Efferen met Guinness 

 Eveline Valk met Chester 

GG1 Ilonka Teuben  met Skippy 

 Ton Benschop met Layca 

GG3  Marlies Kloet met Hebbuz. 
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Uitslag examen behendigheid, 

31 maart 2011-04-04 

 

 

 

 

De uitslag van het gelopen parcours zie hieronder: 

 

Wim Bekendam met Toyah 23,22 sec foutloos 

Shelley de Bruin met Bailey 30,99 sec foutloos 

Hanneke Kraan met Kyra 33,39 sec foutloos 

Eline Carton met Twister 45,86 sec foutloos 

Inge van Dijk met Mistral 31,10 sec 1 fout en 1 weigering 

Cindy v. Tienderen met Fuzzy 35,11 sec 2 weigeringen 

 

Ook de onderdelen voorroepen tussen de toestellen en insteek palen werden goed 

afgelegd.Alle combinaties zijn geslaagd en mogen hun geluk in de volgende groep 

gaan beproeven (BE3).Het was fijn om dit examen af te nemen. Alle combinaties 

handleden de honden rustig door het parcours. Er waren geen raakvlakfouten. 

Alle combinaties hebben nog wel moeite om, buiten de insteek, de palen af te maken. 

Dat is nog een aandachtspunt voor de volgende cursus. 

Mijn complimenten voor de instructeurs en de handlers. Iedereen van harte 

gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

Voor een bewoner van Verpleeghuis Oudshoorn die gek is op honden, zoeken wij een 

hond met baasje die 1x per week met die bewoner wil gaan wandelen in de omgeving 

van Oudshoorn. Deze bewoner is rolstoelafhankelijk. Het maakt niet uit wanneer deze 

wandeling plaatsvindt, alleen liever niet ochtends voor half elf. 

 

Wij vragen wel of het baasje en de hond vrijwilliger willen worden bij de Rijnland 

Zorggroep, dit i.v.m. de verzekering. 

 

Voor meer informatie:  

Willy van der Zwet, afdeling Laan 2 , te bereiken via de receptie van Verpleeghuis 

Oudshoorn, tel 0172-467000 

 

Catharina van Klaveren 
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In oktober zijn wij gestart met de 

lessen CombiSport.  

Via Marleen & Boomer had ik hier 

over gehoord en juist de 

combinatie van actief bezig zijn 

met je hond en gehoorzaamheid 

leek me helemaal leuk! 

We hebben meegedaan met de onderlinge competitie en daar heb ik heel veel van 

opgestoken. Je leert van je eigen fouten en ook ben ik heel erg blij met de tips en 

aanwijzingen die je krijgt. Dan ook maar eens een echte wedstrijd lopen. 

We zijn naar Made geweest en daar hadden we onze 1e disk te pakken. Mijn fout! 

Super stom, maar daar leer je van. Uiteindelijk zijn we van de 11 debutanten toch 

nog 4e geworden, helemaal niet slecht! 

 

Vandaag hadden we weer een wedstrijd, nu op eigen terrein in Alphen. 

Prachtig weer! Ik ben zelfs een beetje verbrand.... 

Ik vond de 2 minuten stilte voor aanvang van de wedstrijd, i.v.m. de krankzinnige 

schietpartij in de Ridderhof, erg indrukwekkend. Heftig moment. 

Tja, hoe hebben we het gedaan vandaag? 

-De Speed hadden we als 1e onderdeel. Voordat we zelfs maar gestart waren hadden 

we een disk! Dat is toch knap....? Aan de start staan 2 extra paaltjes voor de 

tijdwaarneming. Casper is tussen het extra paaltje en het normale paaltje gelopen...... 

Ik roep hem terug en hij komt via het midden terug, FOUT, disk. Hij had er helemaal 

omheen moeten lopen. Daar gaan je punten..... Niet echt motiverend om mee te 

starten.Dit onderdeel lopen we 2x en de 2e keer had hij geen zin om te lopen..... 

-De Jump: Dit ging redelijk goed, niet zo snel als normaal, maar hij kwam beter mee. 

-Gehoorzaamheid. Hij ging niet AF tijdens het volgen, hij bleef wel staan, maar ging 

niet af. De rest ging wel goed. 

Hierna was het pauze en was er een tussenstand bekend. Bij de debutanten waren 

maar 2 kandidaten. Ik had het verknald bij de Speed, maar de meneer met de 

labrador had het verknald bij de gehoorzaamheid. Het was zijn 1e wedstrijd en hij 

wist niet dat hij niet tegen zijn hond mocht praten. De tussenstand was heel 

spannend, hij had 191,40 punten, wij 193,26. 

-De Stormbaan. Voor mijn gevoel goed gelopen, hij had er zin, geen weigeringen. 

Zelf kan ik niet zien of er fouten worden aangegeven, en Marleen heeft ook niks 

gezien. We zaten vrij snel achter elkaar en dan kan je niet naar elkaar kijken. Dat is 

best wel jammer. Wel heb ik Marleen de 2e keer over de stormbaan zien gaan, heel 

bijzonder, Boomer ging in slow motion..... Bovenop de A-schutting bleef hij zelfs even 

staan..... 

De uitslag! 2e geworden en gepromoveerd naar de A-klasse. 

Met een ieniemienie klein verschil in punten. Nina de labrador had 254,83 punten en 

wij 253,94. 

Nu zijn we geen debutanten meer! Ik ben super trots op mijn mannetje en dan te 

weten dat Casper een herplaatser is en net een jaar bij me woont. 
  



 
27 

 

Een thuiswedstrijd van de GG. Altijd druk en 

ook wel spannend. We hadden een gedeelte 

van het veld omdat tegelijkertijd ook de 

Combisport met een officiële FHN wedstrijd 

bezig was. 

Er was een behoorlijke opkomst. 35 honden 

met hun baasjes wilde graag meedoen en dat is best wel veel voor een GG wedstrijd. 

De AHC was rijkelijk vertegenwoordigd. Goed zo!!!  

 

Het heeft dan toch wel wat, die saamhorigheid. 

Als Keurmeesters hadden we Nanny Kouw en Anita Metselaar, als ringmeesters 

hadden we Peter Mols en Jan v.d Bosch. Er werd streng doch rechtvaardig gekeurd en 

ook de ringmeesters deden het fantastisch. Het is altijd lastig om de deelnemers goed  

rond te leiden, maar deze 2 heren stonden hun mannetje. 

 

De werkproeven waren best wel van een hoog niveau. Je kon merken dat toch wel 

veel honden afgeleid waren door de “nep” honden. Het was prachtig mooi weer, maar 

de meeste honden begonnen toch wel een beetje in te kakken rond de middag. Vooral 

het volgwerk wordt dan voor sommige honden een hele opgave. Het blijven altijd 

flinke stukken waarbij de concentratie optimaal moet zijn. 

 

Al met al een gezellige drukke dag en we hadden het als “cluppie” weer goed gedaan. 

 

UITSLAG 

 

GGB 1ste prijs  Yvette Eijs met Jip 

 2de prijs  Mirjam van Efferen met Guinness 

 5de prijs  Marlies Kloet met Toother 

 7de prijs  Nelleke Slingerland met Moby-Dick 

 8ste prijs  Jannet Heerma met Jarda 

 

GG1 1ste prijs  Rinske Groen met Buzzard 

 2de prijs  Anette Lens met Blacer 

 5de prijs   Nel van Goozen met Boris 

 

GG2 6de prijs  Anita Dobbe met Aimey 

 7de prijs  Elsbeth Boertjes met Lottie 

 

GG3 1ste prijs  Marlies Kloet met Sticker 

 6de prijs  Marlies Kloet met Hebbuz   
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Dogmiles, hoe werkt het eigenlijk ? 

Inderdaad Dogmiles, net als airmiles maar dan net even anders. 

Iedereen die een dag of een dagdeel helpt bij een evenement (workshops, wedstrijd, 

clubdagen, onderlinge wedstrijden, etc) krijgt dogmiles, hoe meer je helpt des te 

meer dogmiles natuurlijk. 

De dogmiles worden bijgehouden door Jenny Smit die de informatie krijgt van de 

organisator van het evenement. 

De actuele dogmile-stand is te vinden op de site (www.hondenclub.nl/dogmiles) dus 

kan je zelf zien hoe ver je bent met sparen en/of je verkregen dogmiles wel zijn 

bijgeschreven. 

Dogmiles, wat kan je ermee ?!?!? 

Van die dogmiles kan je bv iets van de AHC kledinglijn kopen (via Suzanne Klaus) of 

andere AHC artikelen (boeken, RC spullen en diverse andere artikelen) of je kan er 

een cursus mee betalen. Ook bestaat de mogelijkheid om ze aan stichting Hulphond te 

schenken. Je kan net zolang doorsparen als je zelf wilt. Ze zijn houdbaar zolang je 

AHC lid bent. Stopt je lidmaatschap, dan kan je ze overdragen naar een ander lid. 

Anders komen ze te vervallen. Dogmiles zijn niet te verzilveren, dus kunnen niet 

omgezet worden in geld. 

Mocht je ze zelf niet willen sparen, dan kun je ze ook overdragen naar een ander AHC 

lid. Dit doe je door een mailtje te sturen naar dogmiles@hondenclub.nl 

Hoe ermee te betalen ??!?!? 

Jenny Smith die de spullen verkoopt controleert het saldo en zorgt dat het saldo dan 

wordt aangepast. 

  

http://www.hondenclub.nl/dogmiles
mailto:dogmiles@hondenclub.nl


 
30 

 

 
Overzicht artikelen te verkrijgen voor dogmiles: 

 

  

 

 

 

 

 

  

Trainingsartikelen:      dogmiles 

Clicker     2 
Clickerboekje    4 

apporteerblok hout klein  3  
                     hout groot  4  

                     aluminium  5  
Dummy          klein   3  

              groot   4  

Kleding:   dogmiles 
AHC jas (zwart)   42 

AHC fleecejack (zwart)  26 

AHC T-shirt             6 
  

Zie sales elders in het clubblad 

Funartikelen:     dogmiles 

werpstok met tennisbal 3 
bal met touwtje  1 

fleecespeeltje  2 
kong klein   3 

 middel  4 
 groot   5 

 extra groot  6 

 giant                  10 
           

Diversen:   dogmiles 
Hondenriemen   4 

grondpen                   1 
gentleleader klein           6 

    middel   7 
    groot   8 
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Royal Canin artikelen  dogmiles 

 

1. Karretje op spullen te vervoeren (2 wielen) 3 
2. Puppietunnel      4 

3. Zonnescherm voor de auto    1 

4. Zeem/ handdoek voor de hond   1 
5. beach shelter klein     1 

6. Waterbak met spatrand (plastic)   1 
7. Rvs voerbak met rubberrand   2 

Paraplu       1 
 

Aanbod van deze artikelen is wisselend en verkrijgbaar zolang de 
voorraad strekt 
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Artikelen allerlei: 
(Zolang de voorraad strekt) 
 

Hot & Cool set 
 

    

De Hot & Cool set is het beste van twee werelden. Houd uw drank warm met de rode 

0.75L fles en cool met de blauwe 1L fles. 

  7 dogmiles 

Waterproof stopwatch met koord incl. klok, alarm en datum-
aanduiding. 
 
 

 

 3 dogmiles 
 

Zaklamp  
(merk Dunlop) voorzien van twee heldere ledlampen.  

Om de ledlampen van de zaklamp te laten schijnen moet de zijkant van de zaklamp 
worden ingedrukt.  

 

 3 dogmiles 
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Thermosbeker 
 
RVS buitenzijde en kunststof binnenzijde. 
 

 

 3 dogmiles 

 
 
 
 

Digitale fotolijst sleutelhanger 
Vergeet nooit meer uw favoriete herinneringen door middel van deze digitale 
fotolijst sleutelhanger ! De sleutelhanger is voorzien van een 1.5 Inch display, klok, 
alarm functie en 2MB intern geheugen voor het opslaan van ongeveer 58 foto's. De 

resolutie van deze sleutelhanger is 128x128 met een format van JPEG/BMP. 
 

 6 dogmiles 
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Zwarte jas (A) met logo van de sponsor en met Alphense Hondenclub op de rug 

Een dunne uitvoering in maat XL nog slechts 1 te verkrijgen  

De gewatteerde uitvoering in maat L nog 4 stuks  

van € 105,- voor € 65,- of 26 dogmiles 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Tevens de fleece jacks (B) ook met logo van de sponsor en met de tekst,  
 
Alphense Hondenclub op de rug; nog slechts een aantal te koop! 

 

1x maat XXXL                                  

1x maat XXL 

4x maat L   

van € 65,- voor € 45,- of 18 dogmiles 

 

Bent u geïnteresseerd?  

Meld u bij Suzanne Klaus of Willy Kinkel  
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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 contact opnemen met  

Jolanda Hazelzet:  kynoloop@ziggo.nl    of tel 06-13448975 

 Anita Dobbe: kynoloop.anita@ziggo.nl of tel 06-46006288 

 
   

  

mailto:kynoloop@ziggo.nl
mailto:kynoloop.anita@ziggo.nl
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Artikel Opmerking AHC prijs Dogmiles 

   

AHC jas nu in uitverkoop € 65,00 26 

AHC fleecejack nu in uitverkoop € 45,00 18 

AHC T-shirt  € 15,00 6 

Hondenriemen vanaf € 9,75 4 

Grondpen  € 3,00 1 

Werpstok met tennisbal  € 2,50 1 

Bal aan touwtje  € 1,40 1 

Fleecespeeltje  € 5,00 2 

Clicker  € 4,00 2 

Clickerboekje  € 10,00 4 

Gentle leader klein € 14,90 6 

 middel € 18,50 7 

 groot € 20,00 8 

Apporteerblok Hout klein volgens GG regels € 6,50 3 

 Hout groot volgens GG regels € 10,00 4 

 Aluminium € 12,50 5 

Dummy klein € 6,50 3 

 groot € 9,50 4 

Kong klein € 7,50 3 

 middel € 10,00 4 

 groot € 12,50 5 

 extra groot € 14,90 6 

 giant € 25,00 10 

 

 

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. 


