
 

  40e jaargang nummer 4, augustus 2013 

 

Bestuur 

Voorzitter Femke Wiegel, femkewiegel@hondenclub.nl  

Secretaris Harry Vrieling, harryvrieling@hondenclub.nl  

Penningmeester Aad Grootendorst 

Algemene leden Carola Overvliet, Tessa v.d. Linden en Jacco v.d. Torre 

Ledenadministratie Jack Touw, contributie@hondenclub.nl   

 

Cursuscoördinatoren 

Puppen t/m SHH Catharina van Klaveren 

Gehoorzaamheid GG Annie Kuijpers en Anette lens 

Flyball Marije Doppenberg 

Behendigheid Yvonne van Westen en Willy Kinkel 

Apporteersport Anita Metselaar 

Combisport Jenny Smith 

 

Cursusadministratie 

Opvoeden Cindy van Dolder en Aurelia Schoonenboom

 opvoeden@hondenclub.nl  

Gehoorzaamheid Annie Kuijpers en Anette lens  

 gehoorzaamheid@hondenclub.nl 

Flyball Marije Doppenberg flyball@hondenclub.nl  

Behendigheid Yvonne en Willy behendigheid@hondenclub.nl  

Apporteersport Anita Metselaar apporteersport@hondenclub.nl  

Combisport Anita Dobbe combisport@hondenclub.nl  

 

Demonstraties Harry Vrieling 

 

Redactie Annie Kuijpers 

Emailadres voor kopij clubblad@hondenclub.nl  

 

Internetsite Roel Floor en Jan Paul van Es 

 site@hondenclub.nl  

 

Opzeggen lidmaatschap Schriftelijk bij secretariaat of per mail 

 A.H.C., Postbus 1111, 2400 BC Alphen aan den Rijn 

 contributie@hondenclub.nl  

 

Afmeldingen trainingen Kantine; tel. 0172 - 440617 

 Of via de site www.hondenclub.nl  

 

Trainingscomplex Eikenlaan 255, Alphen aan den Rijn 
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AHC Kalender   

8 september zondag FHN apporteerwedstrijd 

14 september zaterdag SHH en GG examens 

24&26 september Di- en donderdag Start nieuwe cursussen 

29 september Zondag FHN behendigheidswedstrijd 

12 oktober Zaterdag FHN gehoorzaamheidswedstrijd 

15&17 oktober Di-en donderdag SHH proefexamens 

17 oktober Donderdag Inleverdatum kopij clubblad 

31 oktober Donderdag Snuffelles 

10 november Zondag FHN apporteerwedstrijd 

16 november Zaterdag SHH examen 

   

   

FHN Kalender   

8 september Zondag Apporteren WP3 AHC  

8 september Zondag  Behendigheid Westendorp 

15 september Zondag Gehoorzaamheid Welberg 

15 september Zondag CombiSport Nijmegen 

22 september Zondag Apporteren DP6 Borgsweer 

29 september Zondag Behendigheid AHC WAC selectie 

5 oktober Zaterdag CombiSport Dinteloord 

6 oktober Zondag Flyball Zoetermeer 

12 oktober Zaterdag Gehoorzaamheid AHC 

13 oktober Zondag Behendigheid Zevenhuizen 

20 oktober Zondag Apporteren WP4 Hellevoetsluis 

20 oktober Zondag CombiSport Nieuw-Vennep Kampioensch. 

27 oktober Zondag GG Beneden-Leeuwen Finaledag 

3 november Zondag Behendigheid Balkbrug WAC selectie 

10 november Zondag Flyball ? Kampioenschap 

10 november Zondag Apporteren AHC Teamwedstrijd 

24 november Zondag Behendigheid Bunschoten Kampioensch. 

 
  



 
3 

 

 

 

Wat is het leven toch prachtig!  

Het weer werkt lekker mee deze zomer, 

veel zonnestralen en tot laat in de avond 

lekker in je T-shirt buiten lopen, trainen, 

op het terras of in je tuintje zitten. Echt 

om heerlijk van te genieten. En hoewel er 

een zomerstop was, wil dat niet zeggen dat de vereniging ook echt stil heeft gelegen. 

Er zijn ook in de zomervakantie nog veel mensen actief bezig geweest voor ons 

cluppie. Zo is bijvoorbeeld de onderhoud druk bezig op het terrein, wordt er achter de 

schermen veel werk verricht voor bijvoorbeeld de cursusindelingen en worden er voor 

de puppen weer enerverende avonden georganiseerd. En wat is het dan prachtig om 

te zien hoe de bazen vrijwillig en met veel enthousiasme zelf door de waterstralen van 

onze waterkanonnen lopen. Want je moet je pup natuurlijk wel het goede voorbeeld 

geven….. 

 

Wat is het leven toch prachtig!  

Zo hebben we (eindelijk) de definitieve goedkeuring van de gemeente gekregen om 

“ons” terrein voor onbetaalde tijd te huren. Nu kunnen we ook definitieve plannen 

gaan maken voor de toekomst. Te beginnen met het nieuwe terrein. Hoe gaat de 

indeling worden? Willen we een kantine of toch een hal? Wat is er financieel mogelijk 

en wat niet? Welke stappen moeten we gaan nemen en in welke volgorde? Hoe gaat 

de planning eruit zien? Een heleboel vragen dus en hiervoor is dan ook een werkgroep 

in het leven geroepen. Op dit moment zijn het bestuur en deze werkgroep druk bezig 

met het onderzoeken van de mogelijkheden. Zodra we concretere plannen hebben, zal 

er weer een informatieve ALV gehouden worden. We hopen dit nog voor het einde van 

het jaar te kunnen organiseren.  

 

En als de plannen er dan zijn, dan komt het “echte” werk. Een nieuw terrein op onze 

huidige locatie. Hiervoor zal veel werk verricht moeten worden. Heb je ervaring met 

bouwen of timmeren? Of ben je handig of ken je iemand die handig is? Of wil je op 

een andere manier je steentje bijdragen? Neem dan even contact op met Harry, Tessa 

of Femke.  

 

Wat kan het clubleven toch prachtig zijn! 

Annie had aangegeven dat ze, na meer dan 10 jaar trouwe dienst, te willen stoppen 

met het clubblad. Dat is natuurlijk helemaal niet prachtig, maar wel begrijpelijk na 

zo’n lange tijd. En ze wilde dit jaar ook nog wel afmaken. Dus we hadden nog ruim de 

tijd om een opvolger te zoeken. En wat fijn om te horen dat die gevonden is en dat dit 

overgenomen gaat worden door Steph Kusters-Steinmann. 

Annie, bedankt voor al je tijd, energie en geduld die je jarenlang in het clubblad 

gestoken hebt! En Steph succes met deze nieuwe taak.   

 

Als laatste nog een kleine update over de bar. In de ALV hadden we de resultaten van 

de bar gepresenteerd. Er wordt nu achter de schermen hard gewerkt aan een nieuw 

inkoopbeleid. Door slimmer in te kopen (verschillende leveranciers) en een beperktere 

voorraadbeheer denken we flink te kunnen besparen op de inkoop van de bar. Helaas 
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resulteerde dat in het begin tot een tekort in bijvoorbeeld bier. Een flinke domper voor 

sommigen die na het harde trainen wel toe waren aan een lekker koud biertje. 

Persoonlijk heb ik er niets mee, maar het was wel jammer voor de liefhebbers die 

daar zo’n zin in hadden. Sorry! We werken eraan om dat in de toekomst te 

voorkomen. Er zijn nu standaarden gemaakt die we tot het einde van dit jaar zullen 

uitproberen. Daarna wordt dit geëvalueerd en het resultaat zal in de ALV van 2014 

gepresenteerd worden. En misschien is de conclusie dan wel dat de prijzen van de bar 

naar beneden kunnen. Wat kan het leven dan toch prachtig zijn! 

 

En dat geschreven hebbende wil ik jullie nog veel plezier wensen met het lezen van dit 

prachtige clubblad!  
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Verschillende Goldens van mij hebben een rol 

gehad in een speelfilm, serie of reclamefilmpje. 

Het lijkt leuk, en het is ook leuk maar zoiets is 

zeker niet voor iedere hond weggelegd. Ik ben 

ooit begonnen met Sanne, welke inmiddels al 

geruime tijd in de hondenhemel is, bij Dick Maas 

in Down. Down is de vernieuwde versie van de wel bekende thriller ‘de lift’  en vindt 

plaats in de Twin Towers. Sanne had de rol van de blindengeleidehond Buster van Mr. 

Green. Ook Sanne ontkomt niet aan de gruwelpraktijken van de lift en wordt door zijn 

baasje in de lift getrokken. Deze scene had nogal wat voeten in aarde want veiligheid 

gaat boven alles. Zeker als het om dieren gaan en al helemaal mijn honden. In het 

shot stapt Mr. Green de openstaande lift in. Hij valt en blijft nog even hangen doordat 

zijn geleidehond Buster hem nog tegenhoudt. Helaas wordt ook Buster de liftschacht 

ingetrokken en komen ze beide om. In het echt is zo’n liftschacht een meter of 2 diep 

en geen 99 verdiepingen. Alles is trouwens begane grond alleen door het veranderen 

van het interieur waan je je iedere keer op een andere etage. Ik lig op mijn knieën op 

lekkere dikke kussens in de liftschacht om Sanne en Mr. Green op te vangen.  Beide 

worden trouwens afzonderlijk van elkaar opgenomen dus ze vallen niet samen. Voor 

extra veiligheid zit er een touw aan Sanne haar tuig en staan er in de liftschacht 

buiten beeld nog mannen om Sanne evt. op te vangen. De kussens liggen op een 

stellage . Al liggend op je knieën ben je dan ‘blijf, blijf, BLIJF’ aan het roepen tegen je 

hond die door Mr. Green die nog net op het randje hangt uiteindelijk toch naar binnen 

worden getrokken. Eenmaal binnen moet de hond blijven liggen want anders zou ze 

weer in beeld komen. Sanne vond het blijf gedeelte niet zo leuk maar eenmaal bij mij 

op het kussen was ze hevig aan het kwispelen en kusjes aan het geven. Dick Maas 

kwam vaak om de hoek vragen of het ging. Een scène moet vele keren over en op 

een gegeven moment weet de hond ook wel dat hij vroeg of laat naar binnen wordt 

getrokken. En het blijft een hond dus ze gaan springen. Daarom is het belangrijk dat 

de eerste scènes goed gaan omdat juist daar de meest natuurlijke reactie van de 

hond nog aanwezig is. Helaas kwam deze film net in de bioscoop toen ook de bewuste 

aanval op de Twin Tower op 11 september 2001 plaats vond.  

Ik heb de film meerdere keren terug gezien en hij blijft kei goed en heel erg eng, zelfs 

als je weet dat alles op de begane grond plaats vindt. Dick Maas was super om mee te 

werken.  

 

Dan Sybel, inmiddels bijna 15. Naast een aantal reclame filmpjes heeft ze ook een rol 

gehad als de hond van Boy in de film Boy Ecury. Boy is een donkere jongeman die in 

het verzet gaat tijdens de oorlog.  Regisseur van deze film is Frans Weisz en de film 

heeft in 2003 nog een gouden kalf gewonnen. Deze film speelt zich af in de oorlog en 

in de oorlog zitten honden niet aan de riem dus Sybel moest alles los doen. Ze kon 

het gelukkig goed vinden met Steve Hooi die de rol van Boy Ecury had. Het blijft een 

kunst hoe ze alles ‘ouder’ kunnen maken en mede door deze de aankleding en 

voertuigen  waan je je echt in de oorlog.  Het is heel grappig om te zien dat de huisjes 

die in beeld komen keurig zijn aangepast naar 1944 maar het huisje dat er naast 

staat nog gewoon anno nu is.  De motorzijspan was stuk en hing aan een lang touw 
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achter een bus, in de bus zat ik door het raampje te kijken naar mijn hond die in het 

zijspan zat en met 40km/u over het asfalt van een vliegbasis rijdt in de schemer. 

Iedereen ziet gewoon een hond lekker zitten, maar ik zie Sybel met haar neus in de 

lucht ‘ konijnen, konijnen, ik ruik echt bergen konijnen!!!!’ Gelukkig is alles goed 

gegaan. Bij één scène moest Sybel over de oprit van de boerderij naar de vriendin 

van Boy rennen, dan vervolgens blij voor haar uitrennen naar de hooiberg om te 

‘vertellen’  dat Boy daar boven op haar wacht. Deze scène ging echt niet ook niet na 

vele keren proberen. De reservehond werd gepakt om het daar mee te proberen. Die 

was keurig getraind, kon heel mooi recht vooruit gestuurd worden werd eenmaal bij 

de fiets weer terug geroepen waarna zijn baas voor de fiets uitrende. Frans Weisz was 

er niet blij mee omdat de hond niks met de vriendin van Boy had en dat was juist wel 

de bedoeling. Hij wilde het toch nog een keer met Sybel proberen, iedereen die 

overbodig was al het materiaal dat overbodig was moest weg. Sybel opnieuw ingezet 

en de scene stond er toen in één keer super op. Sybel rennend naar Boy zijn vriendin 

die het pad op komt fietsen. Sybel laat duidelijk merken blij te zijn om haar te zien 

om vervolgens voor haar uit terug  naar de boerderij te rennen om aan te wijzen waar 

Boy was. Was zo trots op me hondje. Mede doordat hij ook niet in die vieze 

modderpoel met ganzen was gesprongen, iets wat honden ook leuk vinden, zeker 

Sybels.  

 

En dan Sticker, hij heeft een rol in de serie ‘caps club’ welke in 2012 is opgenomen.  

Een opdracht via Mariette van der Vos van castingbureau TopDog en tevens een 

goede vriendin van me, altijd handig. Caps club is naar een idee van Lucille Werner 

(bekend van lingo). De Lucille Werner Foundation geeft mensen de kans om hun 

handicap om te zetten in kansen en kracht. In deze serie speelt Sticker Sticker, de 

hond van slechtziende Cappie. Leuk weetje is dat Leontien Borsato de moeder van 

Cappie speelt. Sticker zou in de serie eerst anders gaan heten maar ze vonden Sticker 

zo’n leuke naam dat het Sticker is geworden.  Cappie beleefd samen met zijn vrienden 

allerlei avonturen, deze serie gaat over het mysterie van de schoppen heer. De serie 

komt in september 2013 bij de Tros op tv dus ik kan er nog niet veel over vertellen. 

Ik wil nog wel een scène uit deze serie omschrijven. We hadden op gekregen dat 

Sticker een boef in zijn been moest bijten. Nou is Sticker een alleraardigste Golden die 

zelfs met ons huiskonijn in zijn bek  rondloopt dus iemand in zijn been bijten zit er 

niet in. Nou is hij gelukkig ook gek op sjorspelletjes en tennisballen en bestaan er 

langwerpige tennisballen. Na heel veel trainingsuren kon hij de langwerpige tennisbal 

welke in de broekspijp zat pakken en als hij hem eenmaal goed vast had kon hij 

enorm schudden. Zo heeft hij mijn vriendin op haar platte buik over het gras 

getrokken en ook ik heb me vast moeten klampen aan de schutting in de tuin. Vier 

broeken hebben het lootje gelegd tijdens de trainingen. Maar dan, kom je op de 

opname locatie. Heb je leuk getraind in je achtertuin en op grasveldjes maar blijkt de 

scène in een hele donkere grot van een watertoren te zijn. Da’s hele andere koek en 

uit ervaring weten we dat er vaak op locatie weinig tijd is om te trainen omdat er 

telkens opnames bezig zijn. We hebben met de acteur die de boef speelde voorgedaan 

hoe Sticker werkt en eventjes in de grot kunnen rondlopen zodat Sticker aan het 

geluid en het donker kon wennen.  Bij het vastpakken en sjorren wil er wel eens een 
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hoektand mis zitten, risico van het vak maar Sticker is clicker getraind en zodra je 

clickt laat hij los en krijgt hij van ons zijn favoriete bal. Nadat de acteur dit gezien en 

meegemaakt had durfde het wel aan om Sticker in zijn been te laten ‘bijten’,  zeker 

als hij de clicker in zijn hand had en hij zelf kon clicken als het mis ging. Deze scène 

stond er in één keer op en ze waren van de opnameleiding helemaal gelukkig. Het 

was onze eerste scène maar ook gelijk de moeilijkste. Ook deze broek is overleden 

trouwens.  

 

Honden in de film is dat nou leuk. Ja en Nee. Ja het is heel leuk om weer eens wat 

anders met je hond te doen en Nee niet iedere hond is hiervoor geschikt. De hond 

moet heel sociaal zijn, goed luisteren en ook altijd luisteren. De hond moet naar 

andere mensen luisteren en 200% schrikbestendig zijn want een lamp die omvalt 

maakt echt heel veel herrie en daarna moet de opname van de scène nog wel gewoon 

gedaan worden.  De scènes moeten vaak over en al doet je hond het in een keer goed 

er kan maar net weer een plant verkeerd staan of een deur dicht slaan die niet dicht 

mocht slaan en het moet weer over….en over….en over.  Sticker heeft een 

bereconditie maar na een dag opname is hij total los en dat terwijl wij hem zoveel 

mogelijk rustig wegleggen als hij niets hoeft te doen.  

Het is heel heel heeeeelll veel wachten om vervolgens opeens aan de beurt te zijn en 

dan moet het wel even gebeuren.  Maar ja, wie kan zeggen dat zijn hond zijn kop op 

de schoot van Leontien Borsato heeft gelegen. En je bent als baasje echt enorm trots 

als je later het resultaat terugziet. Dan zie ik me overal weer in de raarste hoekjes 

staan of liggen, gelukkig altijd net buiten beeld.  Hou de tv in de gaten,  

1 september om 19.00 uur is de eerste uitzending op Nederland 3! 

 

PS mijn honden doen ook wel eens foto shoots zo is de Golden die gebruikt is voor het 

Medical Pet Shirt (advertentie Medpets) ook Sticker en wel met zijn grote kattenvriend 

Me-Kay.  
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HELP: 

Onze pup bijt in plaats van dat hij speelt !! 

Net als baby’s hebben pups de neiging alles 

met hun mond te onderzoeken. Daarbij 

kunnen ze flink hard bijten of kauwen. 

Wanneer dan onze handen of enkels het 

onderwerp van onderzoek zijn, zijn we daar niet blij mee. Voor kleine kinderen is het 

vak reden om angstig in snikken uit te barsten. Gelukkig kunt u dat bijtgedrag in 

goede banen leiden. 

Honden hebben een aangeboren behoefte om de wereld om zich heen te 

onderzoeken. Neem een hond mee naar een voor hem vreemde omgeving en hij zal 

onmiddellijk de omgeving gaan verkennen. Dat is ook heel belangrijk, want dieren 

moeten weten waar mogelijk gevaar dreigt, waar een veilige plek is om te schuilen of 

waarheen ze kunnen vluchten. Vervolgens zullen ze uitvogelen waar wat te eten valt. 

Honden gebruiken bij dergelijke waarnemingen hun zintuigen, zoals ogen, oren en 

neus. Hoewel ze overal aan snuffelen wat maar informatie kan bevatten, doen ze een 

ding niet; ze gaan niet overal op kauwen. Dat gedrag is voorbehouden aan pups, die 

net als jonge kinderen sterk de behoefte hebben om de wereld vooral met hun mond 

te onderzoeken en eigenlijk ook nergens van af kunnen blijven, alleen zijn pups als 

het ware “gehandicapt”: zij hebben alleen een mond ter beschikking, doordat ze 

zonder handen op de wereld zijn gekomen. Hun mond is dus hun voornaamste 

informatiebron. 

 

Onze pup moet op ons oefenen. 

Vaak leidt de onderzoekingsdrift van pups tot problemen. In de vrije natuur zijn er 

botten, takjes, steentjes en torretjes om op te bijten en te onderzoeken en er zijn 

broertjes en zusjes, ouders en volwassen roedelgenoten om mee te spelen. Bij ons in 

huis komt de pup dat allemaal te kort: er zijn alleen maar “verboden voorwerpen” 

zoals stoelpoten, sloffen, kinderspeelgoed, planten, wasgoed en schoenveters. In 

plaats van behaarde soortgenoten zijn er “blote” mensenarmen en kinderhandjes. 

Waar normaal roedelgenoten een pup leren hoe hard ze wel of niet mogen bijten, 

moet een jong huishondje dat bij ons meteen al leren door op ons te oefenen. Zijn 

onderzoek leidt echter vooral tot straffen en verbieden, gemopper en krijsende 

kinderen. Voorwaar, de mensenwereld is voor een pup geen sinecure! Gelukkig is het 

jonge diertje er helemaal op ingesteld te leren hoe hij met die mensenwereld moet 

omgaan. Alleen moeten wij dan ook wel weten hoe we hem dat moeten leren. Want 

mopperen, straffen en huilen helpt helemaal niets. 

 

Het jachtinstinct moet worden geoefend. 

Buiten de diepe behoefte om alles met de mond te onderzoeken, hebben pups nog 

een reden om overal op te kauwen : het wisselen van tanden en kiezen. Kauwen lijkt 

de pijn wat te verzachten en daarom kauwen pups graag op van alles en nog wat. 

Pups wisselen vrij constant, vanaf een week of drie tot een maand of vijf/zes. Een 

lange periode waarin er behoorlijk wat schade aan meubels en andere voorwerpen 

kan ontstaan. Pups en jonge, opgroeiende honden oefenen hun jachtinstinct op alles 
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wat beweegt. In de vrije natuur jagen ze elkaar achterna. En vlinders of vogels of 

reptielen. Alles wat beweegt en niet op hen afkomt, is een prooi. Alles wat snel 

beweegt, moet nagejaagd worden. Wat valt er bij ons nu helemaal te beleven? Niets 

anders dan wapperend wasgoed aan de lijn wapperende wijde broekspijpen of 

jaspanden en vrolijk zwiepende schoenveters. En wat dacht u van rondrennende, 

schreeuwende kinderen of schichtig wegschietende katten? Die zijn als alternatief voor 

een vluchtend konijn zo gek nog niet. En een ongeduldig wiebelend been? Ook best 

inspirerend voor een pup die niets anders heeft in onze mensenwereld om zijn 

jachtkwaliteiten op te oefenen! Een onderdeel van de jacht is aanvallen en bijten. Niet 

vreemd dat een klein kind in snikken uitbarst als dat kleine wolbaaltje het achtervolgt 

en met een wilde sprong te pakken neemt. Omgekeerd, kunt u zich voorstellen dat 

trekken aan de staart of vallen over de hond kan leiden tot een bijtactie van de hond? 

Als pups elkaar bijten of in elkaars  staart hangen – wat op zich natuurlijk een enig 

spelletje is – en dat gaat te hard, dan kermen ze om aan te geven dat het pijn doet 

(of in elk geval té hard is) en soms bijten ze dan terug. Dat is volstrekt normaal. Maar 

als een jonge hond ons kind bijt omdat het de hond per ongeluk of uit onwetendheid 

pijn doet, noemen we hem vals. En inderdaad kan de omgang met kinderen op den 

duur leiden tot agressief gedrag als die omgang gebaseerd is op onbegrip, pijn en 

plagen. 

 

Mopper niet, maar zorg voor alternatieven!!! 

Voorkomen is beter dan genezen, dat gaat al helemaal op in dit soort gevallen. Hoe 

minder u op uw pup of opgroeiende hond hoeft te mopperen of hem iets hoeft te 

verbieden, hoe beter (en des te fijner voor u, het is niet leuk om alleen maar de 

berispende boeman te zijn!) Met een beetje begrip voor hoe de wereld van een pup 

werkt en met wat moeite kunt u heel veel problemen voorkomen. De pup leeft 

noodgedwongen in onze mensenwereld, we zullen dan ook moeten zorgen dat hij zijn 

natuurlijke behoeften verantwoord kan uitleven. Want alleen maar onderdrukken van 

die behoeften leidt tot helemaal niets behalve tot stress. Het is niet eerlijk van een 

pupje te verwachten dat hij weet hoe hij zich aan de mensenwereld moet aanpassen! 

Het is aan ons mensen om ervoor te zorgen dat wij voldoende alternatieven aan een 

hond bieden die hm de kans geven zich op een voor hem normale wijze te 

ontwikkelen!  

 

Voorkom bijtgedrag. 

Zorg voor afleiding en speeltjes die de behoefte aan kauwen bevredigen (vraag advies 

bij uw dierenspeciaalzaak en wees vooral alert dat het veilig is voor honden in het 

algemeen en pups in het bijzonder!) Door gek te doen en te jubelen en door te zorgen 

dat u net iets sneller bent dan de pup bij het pakken van de speeltjes, is het heel 

makkelijk om te laten merken dat die speeltjes belangrijk zijn om te hebben. Zo 

maakt u de pup gehecht aan zijn eigen speelgoed en lopen uw meubilair en 

kledingstukken minder gevaar. Als de pup nog maar net in huis is, zorg dan dat er zo 

weinig mogelijk “verboden voorwerpen” binnen het bereik van uw pupje zijn, zoals 

planten of andere zaken op de grond, rondslingerend kinderspeelgoed etc. Zorg dat 

spullen die toch onweerstaanbaar aantrekkelijk blijken, buiten zijn bereik staan. Ooit 
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zullen ze hun aantrekkingskracht op de pup verliezen en kunt u ze weer op hun plaats 

zetten. Bijt de pup te hard, roep dan hard “AU” en kijk hem strak aan. Pups leren van 

elkaar op dezelfde manier dat ze te hard bijten. Ze weten nog helemaal niet wat hard 

of zacht is! De reden waarom ze zulke vlijmscherpe tandjes hebben waar ze in feite 

niets aan hebben, is waarschijnlijk alleen maar om zo snel mogelijk te leren hoe hard 

ze mogen bijten. Het kermen van een “slachtoffer” maakt dat ze heel vlug duidelijk. 

Straf de pup niet als hij te hard bijt, want dat kan bij een dominant puppy agressie 

uitlokken en een bang puppy wordt alleen maar onzeker en kan op den duur 

angstagressie gaan vertonen. Het bijten doet zich meestal voornamelijk voor tijdens 

het spelen; door dan “AU” te roepen en het spel onmiddellijk te staken, leert uw pupje 

al snel dat NIET bijten de enige manier is om u aan het spelen te houden. 

Leer de pup om eten zachtjes aan te nemen door hem uw gesloten vuist voor te 

houden en vervolgens uw hand te openen om hem lekkers te geven. Bijt hij te hard, 

sluit dan uw vuist weer: “Helaas, zulk gedrag levert je helemaal niets op”. De pup zal 

al snel begrijpen wat u bedoelt. Dan leert hij niet alleen dat zachtjes aanpakken hem 

meer oplevert dan snel weggrissen, maar zo leert hij meteen ook dat hij afhankelijk 

van u is. Daardoor zal hij zorgvuldiger met u omgaan. 

Heeft uw pup er groot plezier in om uw veters uit uw schoenen te trekken of in uw 

wapperende kleding te hangen, leid hem dan af door een geluid te creëren (kuchen, 

een krant verfrommelen o.i.d., wees inventief!) waardoor hij even vergeet wat hij 

ging doen en gooi daarna bijv. z’n balletje door de kamer zodat hij zich daarmee bezig 

gaat houden. LET OP: niet het weggegooide balletje is de afleiding! Anders leert u 

hem dat hij alleen maar aan uw stoelpoten hoeft te gaan knagen om te zorgen dat u 

met hem gaat spelen ! Dus EERST afleiden en DAN pas een aantrekkelijk alternatief 

bieden. Verder helpt voorkomen ook natuurlijk: schoenen met klittenband of 

instappers zijn niet leuk t.o.v. schoenen met veters etc.. Zorg dat kinderen zich rustig 

houden als de pup in de buurt is. Rennen en wilde bewegingen maken een pup óf 

bang óf inspireren hem tot wilde bijtspelletjes. En beide emoties zijn ongewenst als 

reactie op kinderen. 

GEEF DE PUP AANDACHT ALS HIJ RUSTIG EN LIEF IS EN JUIST NIET ALS HIJ 

OPGEWONDEN IS !!! Anders biedt zijn opgewonden gedoe voor u het weet zóveel 

voordelen, dat hij die stemming als heel succesvol voelt, (u reageert immers? En 

aandacht, positief en desnoods, als het niet anders is, negatief, is nu net waar het 

hem om te doen is!!) waardoor u een overactieve hond creëert. 

Leer de pup normale gehoorzaamheid door hem oefeningetjes als “zit” en “ op je 

plaats” bij te brengen. Daardoor kunt u rust in het hondje brengen. Juist als hij nog 

heel jong is – tussen de acht en de twaalf weken – zijn z’n hersentjes helemaal 

ingesteld op leren hoe de wereld in elkaar zit. Maak daar gebruik van! (Maar houdt 

rekening met zijn leeftijd en dat hij heel snel is afgeleid !!). 

Resumerend; 

Pups moeten leren hoe hard ze wel of niet mogen bijten. Door ze alternatief speelgoed 

te geven en ze af te leiden als ze op “verkeerde dingen” willen kauwen, is het niet 

nodig om op ze te mopperen. Kinderen moeten leren zich rustig te gedragen in de 

omgeving van een pup (en ook volwassen honden) omdat wilde bewegingen jachtdrift 

uitlokken. En bijten is daar nu eenmaal onderdeel van. 
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Wie is Buddy??  

Graag wil ik u wat vertellen over Azizi Power 

of Gold, een Golden Retriever met een 

bijzondere hondenbaan. Toen ik bij Anita en 

Marlies aangaf dat ik een Golden zocht om 

mij te helpen in de begeleiding van 

kinderen/jongeren met een handicap en/of psychische problemen kwam ik op de lijst 

van kandidaten voor het eerste nest van Sticker en Hebbuz. Toen de pups 7 weken 

waren heb ik een speciale gedragstest uit laten voeren, waarbij gekeken werd naar de 

gerichtheid van de pup op mensen. Er kwamen 2 pups als zeer geschikt uit de test 

een reu en een teef. Ik koos voor de teef, omdat ik thuis al een (Toller) reu heb en 

wel eens een teef wilde. Zo werd het Azizi roepnaam Buddy, die ik zorgvuldig 

gesocialiseerd heb en in contact gebracht heb met diverse kinderen/personen en 

situaties, waaronder de leerlingen van de ZMLK school waar ik werk. Ook heb ik veel 

tijd besteedt aan haar gehoorzaamheids-training en nu ze drie jaar is, is ze volledig 

getest en gecertificeerd als psychosociaal hulp hond.  

Samen met Buddy verzorg ik onder andere TOPDOG training.  

Over TOPDOG training  

TOPDOG training is een hulpverleningsmodule, waarbij een hond wordt ingezet als co-

trainer. De training is ontwikkeld naar voorbeelden uit het Animal Assisted Therapy 

model, waarmee verbluffende resultaten worden behaald in Amerika, Oostenrijk, 

Duitsland en - op kleine schaal - Frankrijk, in de psychiatrie, in de sectoren voor 

mensen met verstandelijke en fysieke beperkingen en in het onderwijs. In Amerika 

wordt tevens justitieel met honden gewerkt.  

TOPDOG training wordt vooral gebruikt op scholen en voor organisaties en personen 

binnen de sectoren jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. De training is ook 

toepasbaar bij volwassenen in de vorm van hulpverlening bij psychosociale 

problemen, reactivering naar arbeid, coaching en deskundigheidsbevordering binnen 

de beroepscommunicatie.  

Voor wie?  

De TOPDOG training is bedoeld voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met 

problemen, welke gekenmerkt worden door een gebrek aan sociale weerbaarheid 

(internaliserend) of juist door een overmaat aan sociale botsingen (externaliserend). 

De training is vooral nuttig voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen, die niet 

goed met mensen overweg kunnen, maar wellicht wel met dieren.  

Wat levert het de cliënt op?  

- Zelfvertrouwen  

- Observeren (kijken): Zien wat de hond doet. Begrijpen wat het dier wil zeggen.  

- Afwegingen maken (denken): Welke mogelijkheden zijn voorhanden, met de      

gedragingen van de hond, om te gaan?  

- Beslissingen nemen (denken): Ik maak een keuze en ga ervoor.  

- Een keuze uitvoeren (doen): Goed uitvoeren verhoogt kansen op succes.  

- Expressief zijn in lichaamstaal (doen): Durf je te laten zien en ruimte in te nemen.  

- Effectief zijn in lichaamstaal (succeservaringen).  

- Sociaal acceptabel, goed uitgevoerde actie levert succes op.  
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- Spelen met communicatie (plezierige ervaringen): Communiceren is leuk.  

Transfer:  

De opzet van de training is dat de cliënt zich beter gaat voelen en het geleerde gaat 

toepassen in de omgang met mensen waardoor de communicatie effectiever en 

succesvoller verloopt.  

Buddy 

Buddy , die vindt het allemaal geweldig, zolang ze maar mag werken en koekjes kan 

verdienen. Ik moet er als begeleider wel zorg voor dragen dat ze niet ‘overbelast’ 

raakt, want haar inzet kost haar heel veel energie. Het is vooral belangrijk dat ze ook 

gewoon HOND kan zijn, snuffelen, zwemmen, spelen, rennen en smerig worden. Maar 

als dat geregeld is, dan vind Buddy het de leukste hondenbaan die er is!!!!!!!!  
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Nu het zo warm is, is een lange 

wandeling misschien niet de beste 

optie voor uw hond. 

In plaats daarvan kunt u hem beter 

geestelijk moe maken met 

zogenaamd hersenwerk. Voor een 

waterminnende hond, biedt de vijver een uitstekende mogelijkheid.  

 

Stap 1 bestaat uit het leren waarderen van de vijver. U kunt uw hond eens voorzichtig 

een slokje laten nemen. Met een beetje geluk breidt hij zijn activiteiten al snel uit 

naar het graven in de vijver en het speuren naar bodemschatten. Waterplanten 

bieden hierbij een extra geestelijke stimulans. U kunt het hersenwerk zo combineren 

met nuttige werkzaamheden. Bijvoorbeeld  de waterplanten snoeien, herplaatsen, of 

het wortelstel verjongen. 

Zodra de hond de waarde van de vijver inziet, kunt u de oefening moeilijker maken. 

Dit doet u door vijveractiviteiten afhankelijk te maken van uw aanwezigheid. Door 

korte maar intensieve sessies kunt u de hond leren dat een beloning uitsluitend te 

verdienen is op het moment dat u niet aanwezig bent. De meeste honden pikken dit 

snel op. Al gauw zult u zien dat op het moment dat u de tuin in komt, de hond 

ogenblikkelijk de vijver verlaat, om zodra u weer naar binnen gaat zijn activiteiten te 

hervatten.  

Wanneer dit met een 90% betrouwbaarheid aangeleerd is, kunt u de 

moeilijkheidsgraad verhogen door een konijnenren rondom de vijver te plaatsen. Door 

deze metalen draadren kan de hond de vijver nog wel zien, maar kan hij er niet direct 

bij. Uiteraard is het van belang om de afwezigheidsregel in stand te houden terwijl de 

hond uit probeert te vogelen hoe hij toch bij de vijver kan komen. Optioneel is het 

slaken van aanmoedigende kreten als “schiet op”, “wegwezen daar” of “weet je wat 

die plantjes gekost hebben” zodra u te tuin betreed.  

Om te voorkomen dat de hond zijn interesse verliest, kunt u gedurende de dag de 

tijden dat u niet aanwezig bent langzaam opvoeren. Op die manier heeft de hond de 

kans om verschillende strategieën uit te proberen. De volhardende hond zal na 

verloop van tijd een manier vinden om ondanks de ren de vijver te bereiken en als 

beloning leeg te trekken. Afhankelijk van het karakter en de natuurlijke aanleg van uw 

hond gebeurd dit door grof geweld, door eronderdoor te graven, of door heel 

voorzichtig en geduldig aan de sluiting te peuteren tot hij los is. Welke methode ook 

gewerkt heeft: gefeliciteerd! U heeft nu uw hond geleerd dat de aanhouder wint en 

dat hij zich vooral niet moet laten demotiveren als succes (langere tijd) uitblijft.  

 

Vanaf dit moment is uw creativiteit de enige beperkende factor. Wat u ook kunt 

verzinnen als volgend hersenwerk; een zwaar metalen deksel bovenop de vijver, 

kippengaas, een houten bekisting van twee meter hoog; u kunt er op vertrouwen dat 

uw hond niet op zal geven om te proberen (en zal slagen in zijn poging) de vijver leeg 

te trekken.  Wellicht bent u bezorgd over dat zo’n hersenwerkstellage lelijk zal staan 

in de tuin. Maar vergeet niet dat een lege vijver ook geen appetijtelijk gezicht is, en 

uw hond beleeft er aanzienlijk minder plezier aan. Veel waterpret met uw hondje! 
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1. Stel jezelf even voor, wat is je rol 

binnen de Alphense Hondenclub? 

Mijn naam is Jack Touw, getrouwd met Corrie, 

vader van 2 kinderen en opa van 

2 kleinkinderen. 

Bij de club vervul ik een aantal vrijwilligers 

taken. Direct vanaf het begin ben ik barmedewerker, iets wat ik nog steeds graag 

mag doen. Verder ben ik actief als onderhoudsmedewerker. En sinds een jaar of drie 

verzorg ik de ledenadministratie. In de winter hou ik de conditie van de velden in de 

gaten of er wel of niet getraind kan worden. 

  

2. Hoe lang doe je dit al? 

Ik ben lid geworden Bij de AHC in 2002 En trainde toen met Moa (Duitse Herder) bij 

de behendigheid. 

 

3. Hoeveel honden heb je op dit moment? 

Wij hebben op dit moment 3 honden 

 

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

Raya, teef, kruising Duitse Herder, geboren (geschat) 11-7-2003 

Viper Kelpibrink, reu, Australian Kelpie, geboren 28-5-2010 

Quintis, reu, kruising Labrador/Bouvier/Duitse herder, geboren 21-2-2011 

 

5. Hoe ben je aan hen gekomen? 

Raya vonden we via internet in het asiel in Tiel. Ze was daar als vondeling gebracht, 

vandaar de geschatte geboorte datum. 

Viper heb ik gekocht bij een Fokker van Kelpies (Kelpiebrink) in Baarle Nassau. 

Quintis komt uit een gelegenheidsnest bij een tuinder in Noorden. 

 

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

Met Raya heb ik SHH gedaan en daarna volgde een paar behendigheidscursussen en 

een flink aantal jaren van training en nu doet ze nog haar best als veteraan. 

Viper heeft ook zijn SHH gedaan en mocht toen starten in een jonge honden groep 

behendigheid onder leiding van Willy Kinkel. Vorig jaar met de wedstrijden begonnen 

in de A klasse bij de FHN. We waren niet gepromoveerd naar de B dus dit jaar 

mochten we weer de A een keertje overdoen. Nu inmiddels voldoende promo punten 

behaald om naar de B klasse te gaan en zelfs ook al wat prijsjes gewonnen. 

Op dit moment is Viper geblesseerd, maar we hopen weer snel aan de slag te 

kunnen. 

Quintis studeert thuis voor huishond en maakt daar spectaculaire vorderingen in. 

  

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

Raya is voor ons een lieve hond en werkt graag voor mij. Zij is in eerste instantie niet 

aardig voor andere honden en ook kinderen moeten een beetje oppassen met Raya. 

Vandaar dat we Raya los in een wandelgebied voorzien van een muilkorf. 
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Viper is slim en een enthousiaste en energieke hond. Je moet hem ontzettend in de 

gaten houden want voor je het weet zit hij dus onder een auto.(wat een keer 

gebeurde) Wil altijd aandacht hebben en gaat zitten keffen als meneer z’n zin niet 

krijgt of als het te lang duurt. 

Quintis is echt een scheet van een hond alleen maar leuk!! O ja, kan vreselijk 

snurken. 

 

8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je honden? 

Raya is een ballen freak! Viper ook met ballen maar wil ook graag sjorren met mij 

maar ook met Quintis! 

 

9. Wat eten je honden het liefst? 

Een bakje vers vlees vinden ze heerlijk, weg in een paar seconden. En een varkensoor 

gaar er ook prima in.  

 

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

Raya op haar Kussen, Viper in mijn oude luie stoel en Quintis languit op de bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Gaan de honden mee op vakantie? 

Meestal niet. 

 

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

hebt? Waarom wel of niet? 
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Het liefst zou ik toch denk weer een Kelpie nemen! In ieder geval een hond geschikt  

voor de behendigheidsport. Als ik niet meer zou sporten dan misschien weer een 

Duitse Herder. 

  

13. Wat is het dag patroon van je honden? (Bijvoorbeeld is je hond de halve 

of hele dag alleen) 

S ‘morgens worden ze een half uur uitgelaten, dan in de middag en dan in de avond 

weer een flinke wandeling of training. 

  

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

Allereerst dat ze lang bij ons in gezondheid mogen zijn zodat we lang plezier van ze 

kunnen hebben. 

Met Viper zou ik het leuk vinden om een keer deel te nemen aan een groot 

internationaal evenement. 

  

15. Loop je wedstrijden/shows? 

Met Raya doe ik nog mee aan de veteranen wedstrijden bij de AHC 

En met Viper doe ik mee aan de Landelijke FHN behendigheidswedstrijden. 

 

Ik geef de pen door aan Harry van Roesel. 
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Ja, beet! Hij weet het zeker, hier moet hij ergens 

liggen. Hij ruikt het toch zeker zelf? Alleen om de 

één of andere reden is hij onzichtbaar geworden. 

Maar hij moet hier echt ergens liggen. Neus heel 

dicht aan de grond dan maar. En dan steeds grote 

rondjes lopen. Toch maar weer terug naar het 

punt waar hij hem rook. Ja hoor! Hij ruikt hem echt. Maar waarom ziét hij hem nou 

niet? Neus in de lucht. Neus weer omlaag. Nog een keer grote rondjes proberen. En 

ja! Hij ruikt hem weer. Iets beter nu, terwijl hij toch ergens anders is dan net. Nou 

zeg. Dat is gek. Daar in de buurt een beetje rondjes doen dan maar. Rondjes lijken te 

helpen.  

 

Gelukkig is hij zo druk dat hij niet ziet dan aan mijn linkerzij Jim met zijn neus 

aanwijst waar de dummie is. Daar, sufferd, achter die boom. Hij had het meteen 

geroken. Sherlock blijft druk met zijn rondjes. Neus hoog, neus laag. Nog eens kijken. 

Het is alsof ik kijk naar het spelletje warm-koud. Hij ruikt hem wel, hij ruikt hem niet. 

Hij ruikt hem beter, hij ruikt hem minder. Totdat hij bij de boom aankomt. Jaaaa! 

Daar is de dummie. Knappe speurneus die Sherlock! 

 

Sherlock is een hele knappe pup. Hij kan van alles. Apporteren doet hij geweldig, hij 

wacht bijzonder beleefd bij de deur tot hij erdoor mag, hij komt als hij geroepen 

wordt. In het puppie-ontwikkelingsschema ligt hij helemaal in lijn. Alleen die neus. Die 

lijkt er alleen op te zitten om te voorkomen dat hij iets in zijn ogen krijgt. Als een 

soort over-ontwikkeld stootkussen. Nu koop je een Border Collie misschien niet om 

zijn geweldige speurkwaliteiten. Maar bij hem was het wel echt frappant dat hij als 

klein frummeltje wel rook dát er iets was, maar geen idee had waar dan. Alsof de 

stereofunctie van zijn neus het nog niet deed. Google bood geen oplossing. Nergens 

kun je iets vinden over de verschillen in geurbeleving per ras. Althans, niet veel 

verder dan dat een Bloedhond beter ruikt dan een Buldog.  

 

Gelukkig hebben wij op de club een geurexpert. Als co van de apporteersport heeft 

Anita Metselaar alle soorten en rassen voorbij zien komen. Zij wist me te vertellen dat 

veel Borders van nature vrij goed zijn in een markeer-apport (waarbij ze de dummie 

zien vallen en moeten onthouden waar hij gevallen is), maar dat het aanleren van 

verloren zoeken (waarbij zowel de hond als de baas geen idee hebben waar de 

dummie is, anders dan “ergens daar in die bosjes”) een kwestie van veel geduld en 

vaak zorgen dat de hond succes heeft is. En gelukkig had ze ook een aantal tips over 

hoe je je jonge hondje kunt leren zijn neus te gebruiken en niet zijn ogen.  

 

Als je pup nou allerlei dingen goed kan, waarom maak je je dan druk over dat ene dat 

hij kennelijk niet van nature heeft? Nou, bijvoorbeeld omdat het als hond wel handig 

is dat je weet waar zo’n neus voor bedoeld is. Omdat hij later als hij groot is moet 

kunnen sorteren (dit doekje ruikt wel naar de keurmeester, deze niet). Omdat ik als 

beloning graag een voedselcircuit gebruik en het dan wel handig is als hij het koekje 

ook kan vinden als hij hem niet heeft zien vallen. Maar vooral omdat mijn pupje qua 
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energie wel een tien kilometer wandeling aankan, maar hij volgens het schema maar 

20 minuten mag wandelen. Dus de rest van de energie moet opgaan in geestelijke 

bezigheden. En geestelijke bezigheden zijn meestal iets met een neus (zoekspelletjes, 

speurspelletjes). Een neus die nog even aangezet moet worden in zijn geval.  

 

Anders dan mijn Iphone komt een pup niet met de optie “sms: neus aan”. Dus we 

moesten aan de slag. Om te leren te vertrouwen op zijn  neus en niet zijn ogen, nam 

ik drie mandjes. In één van die mandjes lag een speeltje. Jammer voor mij: door een 

mandje kun je heen kijken. Dus goed kijkwerk leverde steeds een speeltje op. 

Verdorie! Nu kun je dan je toevlucht nemen tot “dakjes”. Dat zijn houten driehoekjes 

waar een hond niet doorheen kan kijken. We hebben ze op de AHC. Maar thuis heb ik 

ze niet. Wat ik thuis wel heb: een bos op 10 minuten afstand. En de pup van vier 

maanden mag 20 minuten wandelen, dus 10 minuten heen en 10 minuten terug komt 

net uit. Wat ik ook heb is een Terriërkruising die kan zoeken als een baas. Dat helpt 

ook. Verder helpt het dat ik iedere trainingssessie eindig met een hand vol brokjes op 

de grond, die Sherlock dan op commando mag zoeken (als ritueel dat er hierna niets 

meer te verdienen valt). Hij vindt de helft niet zonder hulp, maar in ieder geval snapt 

hij dat het commando “zoek” betekent dat er iets op de grond ligt en dat je je neus 

naar beneden moet doen om brokjes te scoren.  

 

Dus ik ga ‘s morgens op pad met Sherlock en Jim. Na tien minuten komen we bij het 

bos. Daar mag Jim eerst een moeilijk verstopte dummie zoeken, waarbij ik hoop dat 

Sherlock afkijkt hoe dat moet. Zelfs als hij de kunst niet afkijkt leert hij wel dat Jim 

opeens dummies tevoorschijn haalt. Gelukkig vindt Scherlock dummies wel HEEL ERG 

GEWELDIG, dus het feit dat je die zomaar in het bos zou kunnen vinden intrigeert 

hem al. Daarna is Sherlock aan de beurt. Zijn dummie verstop ik bij de 

dichtstbijzijnde boom, terwijl hij kan zien waar ik hem verstop. Met het commando 

“zoek” stuur ik hem op pad. En ik moet zeggen: het is enig om te zien hoe hij er mee 

bezig is. Hoe hij zelf systemen bedenkt om de dummie te vinden. En vooral hoe hij 

dusdanig geïntrigeerd is door de geur dat hij geen enkele keer om hulp komt vragen. 

Hij blijft zoeken, hoe onbeholpen ook, wat uiteindelijk veel belangrijker is dan of hij de 

dummie vindt of niet. Hij begint echt het idee te krijgen dat zijn neus hem de 

oplossing kan geven.  

 

Intussen staat Jim zich naast mij op te vreten. De dummie is DAAR. Als ik hem nou 

maar uit zou sturen was het in een paar seconden opgelost. Echt. Zo simpel. Dommie 

puppie. DAAR!  

Wellicht wordt Sherlock, ondanks zijn naam, nooit zo’n goede speurneus als Jim. Dat 

geeft ook niets. Als hij maar antwoord kan geven op de belangrijkste vragen in het 

leven: Wie? Wat? Waar? Zoek, puppie en je vindt het antwoord. Die, dat, daar.  
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Vanwege het mooie weer de laatste tijd en een 

behendigheidswedstrijd in het hoge noorden op 

de agenda, hebben wij een korte vakantie in 

Drenthe ingelast. Het werd een weekje in het 

idyllische Meppen. Dat ligt in de buurt van 

Hoogeveen en Emmen. Aurelia en ik waren er 

welkom met onze honden Djingels en Toyah op een prachtige minicamping. Vandaar 

af hebben we mooie fiets en wandeltochten met z’n viertjes gemaakt. En natuurlijk 

hebben we ook de nodige rust rond onze tent genomen. 

Dat onze honden, wat meer dan gemiddeld gewend op de camping, zich eigenlijk best 

wel goed gedroegen viel de andere kampeerders en de eigenaren al snel op. Ondanks 

het mooie weer regende het vaak, gelukkig, complimentjes. 

 

Dank zij hun goede gedrag belandden Djingels en Toyah op de laatste vakantiedag in 

een baantje dat bij hun Border Collie genen paste. 

De eigenaresse is lid van een stichting 

die in die regio zich richt op het Drentse 

Heideschaap. Eén van de activiteiten die 

deze groep doet is het verplaatsen van 

kudden schapen van de ene naar het 

andere weide. We hebben aangegeven 

dit graag een keer van dichtbij te gaan 

bekijken. Die kans kregen we dan ook. 

Bij de weide vanwaar de schapen 

moesten vertrekken werden wij door de 

eigenaresse aan de andere vrijwilligers 

voorgesteld.  

Wij verbaasden ons dat die geen enkele 

herdershond bij zich hadden. Blijkbaar is onze associatie van Border Collies met 

schapen niet omgekeerd automatisch als je alleen liefhebber van een schapenras 

bent. Er was een goed woordje voor ons gedaan, want Toyah en Djingels mochten 

laten zien of zij in staat waren het groepje schapen over de openbare paden en wegen 

naar hun volgende grasland te brengen. 

Het was duidelijk dat zowel de vrijwilligers als de - vakantie -schapendrijvers niet 

goed op elkaar ingespeeld waren. Toyah had er zoveel zin in dat de voorste loper al 

snel door de schapen ingehaald werd. Aurelia moest flink haar best doen om onze 

jongste in toom te houden en slaagde daar steeds beter in. Ondertussen explodeerde 

de werklust bij Djingels die ik op gepaste afstand van de kudde hield. 

 

Bij een sappig weiland, waar deze schapen vandaag niet hoorden te gaan grazen, 

besloten er een paar toch via een dammetje er een bezoekje aan te brengen. En als 

er één schaap over zo’n dam komt …., dan is binnen de kortste keren dus de hele 

kudde niet meer op de goede weg. Dat was het moment waarop onze honden 

gezamenlijk in actie gebracht konden worden. Terwijl Toyah de verkeerde terugweg 

op de rijbaan bij het dammetje bewaakte, mocht Djingels met een prachtige outrun 
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linksom (come bye!) de schapen hergroeperen en naar de uitgang brengen. Met deze 

actie zorgden onze honden dat de verplaatsing van de schapen die dag amper 

vertraagd werd. 

In het volgende traject moesten er een paar kruispunten genomen worden, waar onze 

honden strategische plaatsen in konden nemen om verkeerde afslagen te voorkomen. 

En langs een provinciaal weggetje zorgden Dingels in de berm langs de rijbaan naast 

de schapen en Toyah van achteren dat de kudde vlot het fietspad bleef volgen. 

 

Zo bereikten we het mooie grasland dat 

voor deze schapen de komende dagen hun 

thuis en eten zou zijn. In de mooie tuin 

van één van de vrijwilligers werd de leuke 

ervaring afgesloten met een kop koffie en 

genoten Djingels en Toyah van een 

welverdiende bak water en een (kort) 

dutje in de schaduw. 

Het was voor ons een hele leuke ervaring om onze honden “voor het echie” aan het 

werk te zien. We zijn nog trotser op ze geworden en weten nu dat de trainingen en 

wedstrijden op het parkoersen lopen ook tot vakantiewerk leiden. 

 

Meer informatie over de stichting Schaapskudde Benneveld: http://www.benneveld.eu 
  

http://www.benneveld.eu/
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In januari 2013 ben ik weer lid geworden 

van de AHC en hobbel ik gezellig rond op het 

veld met mijn Pyrenese Stuiterbal Herder en 

sta af en toe achter de bar, zowel dinsdags 

als donderdags.  

Op mijn eigen manier wil ik mij heel graag 

inzetten voor de AHC en haar leden.   

Sinds enige tijd heb ik een praktijk voor coaching/counseling/energy therapie voor 

mens en dier, genaamd SEBALIKNYA. Deze naam betekent “omgekeerd” en komt 

voort uit het gegeven dat er andere oplossingen voorhanden zijn voor problemen 

waar de huidige (medische) wetenschap geen antwoord op heeft. Onverklaarbare 

pijnen, zoals o.a. fantoompijnen, zijn door een andere benadering wel te verklaren, 

evenals het hebben van zomaar blije of sombere gedachten. Welkom in de wereld van 

de Energy! 

 

Hoe werkt het. 

Allereerst is er een intake gesprek, hierin komt naar voren wat u al reeds aan 

behandelingen gedaan heeft t.a.v. uw klacht/probleem. Aansluitend vindt er een 

eerste behandeling plaats. Voor dieren is het prettig als zij op locatie of bij u thuis 

behandeld worden. Dit geeft minder stress bij de dieren. 

Tijdens een behandeling wordt de energie gescand om zodoende de klachten/ 

problemen helder te krijgen en een (indien nodig) behandelingsprogramma op te 

stellen. U kunt het een beetje zien als het voorzichtig uitpellen van ui, steeds één 

laagje eraf om bij de kern van de klacht/probleem te komen.  

  

Voorbeeld behandeling dieren. 

Dieren hebben gevoel, emoties zoals blijheid, verdriet, angst, pijn enz. Indien mensen 

dit in gaan zien en anders gaan handelen, zal dierenmishandeling sterk verminderen.   

Uw dier heeft lichamelijk klachten of zit niet lekker in zijn/haar velletje ondanks dat u 

alles doet/gedaan heeft,  wat voor u mogelijk is, om het dier een optimaal fijn leven 

te geven. Tijdens de behandeling van de door u genoemde klacht, komt  bijvoorbeeld 

allereerst naar voren dat het dier verdrietig is, omdat het iemand mist die heel 

speciaal is/was, dan wordt er eerst gewerkt aan dit verdrietlaagje, het eerste 

uienschilletje. Daarna komt er weer informatie vrij, bijvoorbeeld dat ook u deze 

persoon heel erg mist  en dit onbewust op het dier projecteert. In deze situatie is het 

voor het dier belangrijk als de baas leert om te gaan met zijn/haar eigen verdriet.  

Onze huisdieren reageren heel sterk op ons gedrag en onbewuste gemoedstoestand. 

Vaak denken we dat we traumatische omstandigheden een plekje hebben gegeven, 

vooral als deze langer geleden zijn. In veel gevallen hebben we ze echter gewoon weg 

gestopt omdat wij, of onze omgeving vinden dat het nu maar eens klaar moet zijn. 

Kreten als, de wereld draait door, tijd heelt alle wonden kennen we maar al te goed.  

Zo simpel is het echter niet!   

Een ander voorbeeld, uw dier reageert heel heftig op bepaalde plekken in uw 

wandelroutes,  dan kan het zijn dat er op die plek een verstoring aanwezig is die u 

niet ziet, uw dier echter wel. U heeft vast wel eens meegemaakt dat uw dier ineens 
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stokstijf blijft staan, staat te staren,  of een vreselijk kabaal maakt naar iets wat u 

niet ziet… uw dier doet dit niet zomaar.  

Gedurende het gehele behandelingstraject is het van belang dat er gewerkt wordt 

vanuit een open, eerlijke vertrouwensbasis, van zowel baas als therapeut, om tot een 

zo´n optimale oplossing van de klachten/problemen te komen.   

Tijdens een behandeling gebeurt er niets wat u niet wilt, uw vrije wil mag en wordt 

niet aangetast. Ook bij een dier gebeurt er niets wat niet in overeenstemming is met 

zijn/haar plaats in ons leven. Voor en tijdens een behandeling dien ik mij te verbinden 

met God en word ik geleid naar die plekken in en om het lichaam waar verstoringen 

zitten. Zonder toestemming van God kan/mag ik niets doen. 

Heeft uw huisdier (groot en klein) letsel, gedrag en/of eet problemen, dan is de juiste 

volgorde, dierenarts, fysiotherapeut, gedragstherapeut, dieet aanpassen, homeopaat, 

andere paten…  De reden van deze volgorde is dat er eerst op fysiek gebied dingen 

uitgesloten dienen te worden. Het allermooiste is natuurlijk als er samenwerking  

ontstaat  tussen  vakmensen op het medische reguliere vlak en  op het gebied  van 

Energy. 

Zo ontstaat er voor alle partijen een win/win situatie. 

Bij de behandeling van mensen is er ook als eerste in intake gesprek,  aansluitend een 

behandeling en indien nodig wordt er een behandelplan opgesteld waarin u leert om 

op een nieuwe manier te gaan denken en daardoor meer inzicht gaat krijgen over de 

werkelijke aard van uw klacht/probleem. 

Voelt u zich hondsmoe (burn-out), of voortdurend katterig  (u heeft alles wat uw hart 

begeert en tegelijkertijd heeft u het gevoel dat u “iets” mist) , heeft u pijn(en) waar 

een paard de hik van krijgt, heeft u het hele medische circuit doorlopen en kampt u 

nog steeds met deze problemen? Of uw klachten nu van lichamelijke,  psychische of 

psychosomatische aard zijn, of welk etiketje dan ook, er is een nieuwe 

behandelmethode! 

Heeft u een kind wat zich gedraagt als een angsthaas, als een muisje stil in een 

hoekje zit, voortdurend als een overactieve vlo rondspringt, als een getergde leeuw 

ijsbeert, bij het minste of geringste in wolvengehuil uitbarst?  Indien de medische 

kant doorlopen is, er geen verbetering is, u en uw kind met de handen in het haar 

zitten, de gevleugelde woorden “het zit tussen de oren” u helemaal dol maakt……!  

Wanhoop niet, voor deze mensen,  die zich veelal niet begrepen voelen en vaak een 

etiketje opgeplakt krijgen (heldervoelend, hyper, ADDH, MBD, lichte vorm van 

autisme, paranormaal),  is er wel degelijk hulp mogelijk.  

  

Voor het maken van afspraken en/of  stellen van vragen , kunt u mij  bereiken via  e-

mail sebaliknya@outlook.com,  of  aanspreken bij de AHC.  (Vraag naar Marjon en het 

komt goed). 

Ik wens jullie een mooie dag toe. 

Marjon 

 
  

mailto:sebaliknya@outlook.com
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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 telnr: 06-13448975 

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

mailto:kynoloop@ziggo.nl
mailto:kynoloop.anita@ziggo.nl


 
28 

 

 

 

Eind september is het zover. De samenwerking 

tussen de Alphense Hondenclub en DogSupport 

is een feit. 

DogSupport is een initiatief van Anita Metselaar, 

Mariette van der Vos en Marlies Kloet. Drie 

hondenliefhebbers in hart en nieren, met bij 

elkaar meer dan 65 jaar ervaring in diverse takken van hondensport. 

 

Bij DogSupport trainen we op een positieve hondvriendelijke manier, waarbij 

persoonlijke begeleiding en plezier in training voorop staan.  

 

DogSupport gaat wervelend van start met een serie introductie trainingen en 

workshops. 

Op zaterdag 21 en 28 september vanaf 9.30 uur tot 13.00 uur kunt u met uw hond 

meedoen aan diverse introductie trainingen en workshops, zoals; Basistraining, Click 

&Tricks, Speuren-Zoeken-Sorteren, Jachttraining, Balans & Coördinatie, DogDance en 

Volgen (als wedstrijdtraining). 

Kom kennis maken met DogSupport en bezorg uw hond een unieke ervaring. 

  

Wij zijn blij met deze samenwerking zodat we onze droom waar kunnen maken en 

hierdoor de honden en hun bazen nog beter van dienst kunnen zijn. 

Meer info vindt u op www.Dog-Support.nl 

 

 

 

 

Jongen van 8 koopt rolstoel voor hond 

 

Ryder, een jongen van 8 uit Massachusetts (VS), 

zamelde op enkele dagen tijd 315 dollar in om een 

rolstoel te kopen voor zijn hond Cacious. Die heeft 

degeneratieve myelopathie, een neurologische aandoening waardoor honden hun 

achterste poten niet meer goed kunnen bewegen.  

De 9-jarige Cacious moet zich daarom 

over de grond slepen.  

Ryder bleef niet bij de pakken zitten en 

zamelde geld in door sleutelhangers en 

magneten te verkopen. Al snel had hij 

meer dan genoeg geld om een rolstoel 

te kopen voor zijn boxer.  

"Hopelijk kan hij nu nog wat langer bij 

ons blijven", klinkt het bij de moeder 

van het gezin. Erg ontroerend. 

Bron: www.hln.be, 5-8-2013 

 
  

http://www.dog-support.nl/
http://www.hln.be/
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In het eerste clubblad van dit jaar 

schreef ik over mijn gehoorzaamheids-

trainingen met Ten. (Border Collie teefje 

geboren 10-10-2010). Dat we samen 

heel snel onze SHH, GGB en GG1 

diploma’s gehaald hadden maar de stap 

naar het GG2 diploma opeens behoorlijk groot was! 

 

Er waren namelijk wat schoonheidsfoutjes in de oefeningen geslopen. “Het volgen” 

ging al een tijdje niet echt netjes meer, ze liep namelijk steeds teveel voor me uit! Op 

een of andere manier had ze zichzelf aangeleerd om bij het commando “pion” en “go” 

respectievelijk de pion en de plastic bol aan te vallen en in de bek te nemen en dan 

het liefst er ook nog eens heel hard mee te gaan schudden.  

 

Mijn allereerste AHC competitiewedstrijd en FHN wedstrijd op GG2 niveau waren dan 

ook eigenlijk een fiasco, nou ja……. er zaten ook wel goede onderdelen bij.  

Maar ik bleef trouw door gaan met trainen. Naast de ontzettend leuke, leerzame en 

creatieve trainingen van Rinske bij de AHC, train ik dus regelmatig thuis in een parkje. 

Bij “het volgen” begon ik weer helemaal opnieuw en ging haar na bijna elke paar 

stappen, waarbij ze goed naast me liep, weer te belonen om het daarna weer op te 

bouwen naar wat langere afstanden. 

De aanval op de plastic pion en plastic bol heb ik vermeden door metalen bakjes te 

gaan gebruiken, want die neemt ze namelijk niet in haar bek.  

In plaats van geurstokjes gebruik ik stukjes tuinslang, die ik bij mij in de diepvries 

gooi om ze geurloos te maken. Af en toe train ik het “sorteren en verwijzen” door de 

stukjes tuinslang op tijd uit de vriezer te halen en er daarna geur aan te geven. 

Ik probeer het tijdens een training altijd afwisselend en leuk te houden en doe 

tussendoor ook allerlei andere 

trucjes. 

Ik eindig de trainingssessie heel vaak 

met een zoekspelletje voor Ten. Ik 

verstop een voorwerp (soms heel 

klein) ergens in het park, wat zij 

daarna mag gaan zoeken. Zij vindt dit 

geweldig om te doen en rent dan ook 

het hele park door en vindt 

uiteindelijk het voorwerp (bijna) 

altijd. Na de training hangt haar tong 

helemaal uit haar bek en daarna gaan 

we samen met Flynn een heel eind 

wandelen. 

 

Langzaam maar zeker wierpen al deze trainingen wel zijn vruchten af en kwam er 

steeds meer verbetering in. Het resulteerde in ieder geval in een Clubkampioenschap 

Gehoorzaamheid 2013  bij de AHC, waar ik enorm trots op ben.  



 
31 

 

 

 

Maar wat nog steeds ontbrak was mijn GG2 diploma! Na de zomervakantie op 25 

augustus was er een FHN wedstrijd in Beneden Leeuwen en ik hoopte dat ik op deze 

wedstrijd misschien wel dit diploma kon scoren.  

Harry bemoeit zich helemaal niet met mijn trainingen (hij is zelf alleen maar druk 

bezig met behendigheid met Ten, ook niet onverdienstelijk) maar ik wilde toch graag 

advies van hem over “het volgen” want daar was ik nog steeds niet tevreden over. 

“Doe jij het nou eens voor met Ten” vroeg ik hem en wat een eyeopener! Ik heb me 

altijd veel te veel aangepast met lopen! Ik hoef alleen maar flink door te stappen en 

ze volgt als een tierelier!!! Dit gaf me ontzettend veel vertrouwen voor de FHN 

wedstrijd.  

 

Om het hele wedstrijdverloop kort te houden: ik won zowel de wedstrijd als de 

werkproef op GG2 niveau, maar het allerbelangrijkste is dat ik mijn GG2 diploma 

gehaald heb. Mijn doel voor dit jaar heb ik bereikt en ik ben er ontzettend blij mee. 

 

Ik heb nu nog 1 diploma te gaan en jawel het GG3 diploma. Ik ben al weer ijverig aan 

het trainen en ik heb er het volste vertrouwen in dat dit samen met mijn hondje Ten 

ook nog wel eens gaat lukken. Hoe leuk kan het zijn “GEHOORZAAMHEID”! 
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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 

Clicker  € 4,00 2 

Clickerboekje  € 10,00 4 

Apporteerblok Hout klein volgens GG regels € 4,00 2 

 Hout groot volgens GG regels € 6,50 3 

 Aluminium € 12,50 5 

Dummy klein € 4,00 2 

 groot € 6,50 3 

 

 

 

 

 

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. 


