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Bestuur 
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Secretaris Harry Vrieling, harryvrieling@hondenclub.nl  

Penningmeester Aad Grootendorst 

Algemene leden Carola Overvliet, Willy Kinkel en Rinske Groen 

Ledenadministratie Jack Touw, contributie@hondenclub.nl   

 

Cursuscoördinatoren 

Puppen t/m SHH Leonie van Beetz 

Gehoorzaamheid GG Marlies Kloet en Mariette v.d. Vos 

Flyball Sandra Dijkman 

Behendigheid Yvonne van Westen 

Apporteersport Anita Metselaar 

Combisport Jenny Smith 

 

Cursusadministratie 

Opvoeden Cindy van Dolder en Aurelia Schoonenboom

 opvoeden@hondenclub.nl  

Gehoorzaamheid Marlies Kloet en Mariette v.d. Vos  

 gehoorzaamheid@hondenclub.nl 

 tel. 0172 – 440617 (AHC) 

Flyball Sandra Dijkman flyball@hondenclub.nl  

Behendigheid Femke Wiegel behendigheid@hondenclub.nl  

Apporteersport Anita Metselaar apporteersport@hondenclub.nl  

Combisport Anita Dobbe combisport@hondenclub.nl  

 

Demonstraties Willy Kinkel en 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   

25 dec t/m 8 jan  Vakantie, geen lessen 

5 januari Donderdag Nieuwjaarsreceptie 20.00 uur 

19 januari Donderdag SHH/GG Proefexamens 

4 februari Zaterdag Competitie behendigheid 

11 februari Zaterdag SHH/GG Examens 

17 februari Donderdag Inleverdatum kopij clubblad nr.1 2012 

3 maart Zaterdag FHN Apporteersport AHC 

   

   

FHN Kalender Nog geen data voor  GG en Combisport 

5 februari Zondag Behendigheid ? 

12 februari Zondag Flyball Notenboom Bokaal Wijchen 

3 maart Zaterdag Apporteer Diplomadag AHC 

4 maart Zondag Behendigheid bunschoten 

18 maart Zondag Flyball Amsterdam 

25 maart Zondag Apporteer Diplomadag Hellevoetsluis 

7 april Zaterdag Behendigheid Made 

15 april Zondag Flyball Nijmegen 
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Voor jullie ligt alweer het laatste clubblad 

van dit jaar. Nog een paar dagen en dan 

is het kerst. De dagen zijn kort en donker 

en de avonden koud en guur. Wat kan het 

toch leuk zijn om rond deze tijd door de 

buurt te lopen en dan te zien hoe alle 

huizen verlicht zijn voor de kerst. En het is dubbel genieten als je na een lange 

wandeling of een avond trainen weer kan opwarmen. In de kantine of gewoon thuis. 

Een gezonde hobby, al is het soms wel afzien.  

 

En denk daar ook aan als je de komende periode les hebt bij de AHC. Alle mensen die 

het mogelijk maken dat er getraind kan worden doen dit op geheel vrijwillige basis. 

Ze zijn allen in hun vrije tijd bezig speciaal voor jou, de cursist. Ongeacht de regen, 

de wind of de temperatuur. Vrijwilligers zijn geen betaalde professionals maar 

enthousiastelingen die hun passie willen delen met anderen. Soms wel een hele avond 

in de ijzige kou. Wees er zuinig op, want zonder hun zijn er geen lessen! Dus meld je 

even netjes af als je een keer onverhoopt niet kan komen trainen. Je trainer staat er 

namelijk wel . . . Afmelden kan heel makkelijk via de site.  

 

De coördinator van de combisport, Jouke, heeft besloten dat het tijd is dat iemand 

anders het stokje gaat overnemen. Ze stopt als coördinator. Jouke heel erg bedankt 

voor je inzet de afgelopen jaren. Gelukkig zijn Jenny en Anita bereid om deze taak 

samen over te nemen (Anita Dobbe om precies te zijn. Want ja, we hebben vele 

Anita’s op de club) Dames, veel succes met deze functie. 

  

Dan is het met de komst van de winter ook weer tijd om de balans op te maken. 

Zouden we dit jaar weer de beste hondenschool van Nederland worden ? Dat zou dan 

de 10de keer zijn ! Dit jaar hebben we echter minder kampioenen dan voorgaande 

jaren, dus het zal spannend blijven tot de uitreiking. Maar dat maakt de prestatie van 

de 23 winnaars er natuurlijk niet minder om. Toch weer 23 cursisten die met hun 

honden in de top 3 zijn geëindigd bij de competitie en/of in de Nederlandse 

Kampioenschappen. Wat een prestatie! Trots zijn we als AHC en daarom zullen we 

deze cursisten huldigen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2012 om 20:00 

uur in de kantine van de AHC.  

 

Op de nieuwjaarsreceptie van 5 januari is iedereen welkom om onder het genot 

van een hapje en een drankje om het jaar 2011 af te sluiten en 2012 te beginnen. 

Gezellig met zijn allen bij elkaar om plannen te maken en wensen te bespreken. En 

om plannen te maken met de AHC, tja, dan willen we ook graag weten waar we aan 

toe zijn met het nieuwe terrein. Helaas kunnen we jullie nu nog niets nieuws vertellen, 

want de afspraak met de gemeente is pas op 20 december. Dus wie weet hebben we 

goed nieuws op de nieuwjaarsreceptie en kunnen we het nieuwe jaar beginnen met 

een definitieve plek voor de AHC . . . . . 
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Wij, Aad, Carola, Harry, Rinske, Willy en Femke, wensen jullie fijne feestdagen toe. 

Dat het een gezellige kerst mag worden en een spetterende jaarwisseling ! En we 

hopen jullie gezond en wel weer te mogen begroeten op 5 januari! 

 

PS: Het weer in Nederland is niet altijd voorspelbaar. 

Hou de site in de gaten voor eventuele afmeldingen voor trainingen in verband met 

extreme weersomstandigheden. 

  

 

 

 

 

 

Vrijwilliger zijn : 
 

is vrijwillig 
maar niet vrijblijvend 

is verbonden 
maar niet gebonden 

is onbetaalbaar 

maar niet te koop 
 

 
is positief denken 

is positief doen 
met als enig doel 

voor jezelf en de ander 
een goed gevoel 
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Onze socio-juf Catharina van Klaveren.  

Na vele jaren dienst gaat ze zich storten op de GG, 

daarom zullen we haar op de dinsdag niet meer 

met sterretjes, trektouwtjes, hooibalen, toeters, 

kartonnen dozen en andere materialen over het 

veld zien sjouwen. Catharina, bedankt voor alle 

eerste lessen aan zo velen honderden hondenbezitters in Alphen en omstreken! We 

zullen je zeker missen op de dinsdag om half acht in het puppyveld.  

Gelukkig heb je een fijne opvolgster gevonden in Tessa van der Linden. Tessa, we 

wensen jou veel plezier met alle kleine nieuwkomers! 
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Het is begin 2009. Na jarenlang alleen 

‘gebruik’ te hebben gemaakt van de 

hondenclub, word ik door Suzanne Klaus 

gevraagd om vrijwilligerswerk op de AHC te 

gaan doen. Nooit over nagedacht eigenlijk. 

Raar hè. Maar wat leuk om te doen!  

Ik stort me erin. Pfff...wat een berg met informatie krijg ik van mijn voorganger. Dat 

wordt studeren! Gelukkig valt het mee, na een paar weken ben ik helemaal thuis in 

alle mailtjes, Excel-bestanden, cursusroosters en alle andere dingen die te maken 

hebben met de cursusadministratie van de opvoed. Samen met Leonie Beetz en 

Anette Lens (resp. coördinator opvoed en gehoorzaamheid) en alle trainers van de 

opvoed en GG doen we elke cursus weer ons best om iedereen te plaatsen in een 

cursus, alle betalingen in ontvangst te nemen en iedereen van de juiste informatie te 

voorzien. “Wat tijd betreft valt het best mee hoor”, zei Suzanne toen (de grapjas ;-)). 

Gelukkig is het heel erg leuk om te doen en ben ik van plan om deze functie nog lang 

te vervullen.  Met de hulp van Aurelia, “mijn rots in de branding”, gaat dat ook prima 

lukken. 

Het zal niemand ontgaan zijn dat we al meerdere jaren op rij beste hondenschool van 

Nederland zijn geworden. Daarnaast hebben we een mooi terrein om op te trainen, 

hebben we prachtige kleding aan tijdens wedstrijden en andere evenementen en 

hebben we een erg professionele uitstraling via de website. En daarin zit dan ook 

meteen het ‘probleem’.  

Vanuit onze functie hebben Aurelia en ik vaak te maken met mensen die de AHC nog 

niet kennen. Zij gaan af op onze professionele uitstraling.  

En dat leidt dan tot de volgende gesprekken:  

 

Donderdagavond, 19.15 uur (ik loop net binnen) 

Ik probeer u al de hele week te bellen, maar jullie nemen nooit op!  

Dat is inderdaad vervelend, wanneer heeft u precies gebeld? 

Nou dinsdag, woensdag en donderdag overdag! Echt belachelijk dat jullie niet 

opnemen! 

Dat is inderdaad lastig. Wij zijn een hondenschool die volledig draait op 

vrijwilligers. De meesten van ons hebben een baan overdag en in de avonden 

zijn wij vaak op de AHC aanwezig. Naast het trainen met onze eigen 

hond(en) op die avonden proberen we natuurlijk aanwezig te zijn om u te 

woord te staan. U kunt ons het beste mailen, op die manier zijn wij goed 

bereikbaar. Op onze site kunt u alle informatie vinden. 

Vrijwilligers? Jullie worden hier niet voor betaald? 

Dat klopt inderdaad.  

Jullie krijgen helemaal niks? 

Nou ja niks, we doen het vrijwillig omdat we het leuk vinden. Het levert ons 

dus zeker iets op! Alleen geen salaris inderdaad. 

Oh....nou...echt waar? Jeetje, ik had geen idee! Tja in dat geval: sorry!  
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Nog zo eentje, dit keer via de mail 

Beste AHC, ik heb gisteren een mailtje gestuurd om mij op te geven voor een cursus. 

Mijn pup is nu 8 weken en ik wil morgen bij jullie beginnen. Maar ik heb vandaag 

nog niets gehoord! Ik hoop héél spoedig iets van jullie te horen! 

Beste meneer/mevrouw, hartelijk dank voor uw bericht. Natuurlijk proberen 

wij uw aanmelding zo snel mogelijk te beantwoorden. Omdat wij een 

hondenschool zijn die volledig draait op vrijwilligers, is het helaas niet altijd 

mogelijk om direct alle aanmeldingen te beantwoorden.  

Beste Cindy, mijn excuses. Ik had geen idee dat jullie volledig op vrijwilligers draaien. 

In dat geval begrijp ik waarom je niet binnen één dag hebt gereageerd. Bedankt voor 

de uitleg! Ik wacht je reactie geduldig af. 

 

En zo kunnen we nog heel wat clubbladpagina’s vullen. Ik ben zelf altijd erg verbaasd 

over dergelijke reacties. Soms vind ik ze grappig en ben ik trots op onze professionele 

uitstraling. Soms baal ik ervan dat ik keer op keer hetzelfde moet uitleggen en op 

deze manier de irritatie en of boosheid bij mensen moet ‘dempen’.  Niet echt leuk als 

je net het terrein van de AHC oploopt of na een lange werkdag de bomvolle AHC mail 

opent. 

Gelukkig is er altijd veel begrip als we onze ‘wij draaien op vrijwilligers’ uitleg geven.  

 

Maar...wat is nu eigenlijk mijn punt? (tja, ik ben soms een beetje langdradig, vandaar 

deze zeer lange inleiding ;-)) 

 

Waar draait het om: Bij de opvoed krijgen we dagelijks aanmeldingen binnen. Van de 

40 aanmeldingen per maand kunnen we er hoogstens 10 kwijt. We zouden zo graag 

nog meer cursisten verwelkomen in onze opvoedcursussen en daarna de disciplines. 

Maar je raadt het al, wat daar voor nodig is: VRIJWILLIGERS!!!  

We zoeken niet alleen trainers, maar bijvoorbeeld ook mensen die bardiensten willen 

draaien of eenmalig willen helpen bij evenementen. Of ons willen helpen op 

administratief gebied. 

 

Dus...als je denkt: jeetje die AHC is een leuke club , ik zou wel wat meer 

willen doen. Meld je dan vooral aan! We staan altijd open voor een gesprek. 

En het is écht waar, er zijn óók functies bij die niet zoveel tijd kosten. We 

kunnen jullie hulp fantastisch goed gebruiken! 

 

En dan tot slot nog een persoonlijk verzoek van mij en Aurelia: probeer een beetje 

geduld en begrip te hebben als er iets mis gaat, je het ergens niet mee eens bent of 

je niet snel genoeg een reactie krijgt. We doen echt ons uiterste best! 
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Nieuw bestuurslid (algemeen lid) Carola Klaus. 

 

Werk: 

Ik werk in het ziekenhuis VUMC als verpleeg-

kundige op afdeling  vaat- en long chirurgie 

Hobby: 

Op de eerste plaats,  zoals bij velen  op 

de AHC is mijn grootste hobby mijn 2 

honden Aisha van 10 jaar en Djilly 4 

jaar. Lekker met hun bezig zijn, 

wandelen, steppen, behendigheid en 

gehoorzaamheid. 

Veder vind ik heel fijn om in mijn vrije 

tijd te paardrijden, skiën en leuke 

dingen doen met mijn man en dochter.  

 

Hond(en): 

 In 2002 ging ik samen wonen en 

besloten we dat we een hond wilde. In 

die tijd werkte mijn  man en ik allebei 

fulltime.  Om deze reden besloten we 

geen puppy te nemen maar een 

herplaats hond. Dit werd een Groenendaeler genaamd Aisha die toen een jaar oud 

was.  Aisha en ik hebben obedience gedaan en daarna GG en combisport. Van Aisha 

heb ik heel veel geleerd, maar omdat zij lichamelijk veel mankeert heb ik besloten dat 

ze op haar zesde met pensioen ging. Om deze reden hebben we in sept 2007 besloten 

om een Groenendaeler puppy te nemen genaamd  Djilly . Met haar doe ik nu 

behendigheid met veel plezier. 

 

Hoe in aanraking gekomen met AHC? 

Na een paar jaar obedience getraind te hebben stopte de trainer met les geven. Ik 

wilde toch wat leuks blijven doen met mijn hond en via mijn schoonzus kwam ik bij de 

AHC terecht. Na een paar jaar ben ik ook les gaan geven in gehoorzaamheid/opvoed.  

 

Waarom deze functie? 

In de afgelopen 7 jaar heb ik kunnen genieten van de AHC door daar te trainen met 

mijn hond en zo veel te leren over honden gedrag, maar zeker ook de mensen achter 

de honden. Ik kreeg de mogelijkheid om deel te nemen aan het bestuur dit jaar. 

Aangezien ik afgelopen jaar iets meer tijd gekregen en ik ben van mening dat je altijd 

wel wat kan doen voor je club, heb ik dit aanbod aan genomen. Ik hoop met mijn 

inzet de AHC een prettige plek is waar iedereen met zijn hond prettig kan bezig zijn.  

 

Functieomschrijving: 

- Coördinatie evenementencommissie 

- Coördinatie discipline activiteiten (co’s) 
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Impressie van het Nederlands 

Kampioenschap Behendigheid 2011! 

 

Dit jaar was de derde keer dat ik 

mee mocht doen met het Nederlands 

Kampioenschap Behendigheid. Niet 

alleen met Dushi, maar ook met Moby. Die kleine uk had zich in 5 wedstrijden weten 

te kwalificeren. 

Zelf ervaar ik het behendigheidskampioenschap altijd een beetje als een gestrest “ 

gekkenhuis”. Iedereen wil graag op het podium terecht komen, en dat levert de 

nodige spanning op, die als een besmettelijk virus door de manege gaat.  De 

uitspraak, die ik de allereerste keer te horen kreeg:“ iedereen maakt kans” , helpt dan 

ook niet echt. Voor mij en menig andere loper, de ultieme uitdaging, de zenuwen 

buiten de deur  te houden, want te veel zenuwen beïnvloedt hoe je loopt en je hond 

kan er toch ook veel last van hebben.  Nu maak ik met Dushi toch niet echt kans, en 

Moby is een beginner, dus dat hield de zenuwen een beetje rustig. 

Op het  Nederlands kampioenschap worden er 2 vaste parcoursen gelopen en 1 

jumping,  het doel is om zo min mogelijk fouten/weigeringen en al helemaal geen disk 

te hebben. 

Dit jaar hadden behoorlijk wat AHC-ers zich gekwalificeerd, 21 combinaties om 

precies te zijn en als ik het goed gezien heb, had geen enkele club zich met zoveel 

combinaties weten te kwalificeren. Tevens deden er 3 debutanten mee, die streden 

voor de titel “ Belofte van de dag”, en werd er in de veteranenklasse gestreden voor 

de titel “oudje van de dag”. Met zoveel combinaties is het onmogelijk iedereen te 

volgen, zeker als je ook nog met 2 honden loopt, wat een aantal van ons deden. 

Tevens gaat het niet lukken om over iedereen wat te schrijven in dit verslagje. Dus 

hou ik het maar tot de bijzondere momenten. 

Wat me opviel bij de debutanten is dat de honden 

moesten wennen aan het lopen in de manege. In 

de manage is het veel meer lawaai, in plaats van 

gras wordt er op zand, met paardengeuren en 

“resten” gelopen, wat voor sommige de nodige 

afleiding geeft. Honden reageren dan wat anders, 

en gaat lopen zoals je gewend bent, wat 

moeizamer, of je hond rent rondjes  of zelfs 

zomaar het veld uit…. 

De parcoursen van alle klassen waarin gelopen kon 

worden, waren echt moeilijk,  zaten onlogisch in 

elkaar en  er zaten veel “valkuilen” in. Een echte 

uitdaging om ze foutloos uit te lopen, zeker voor 

de snelle honden.  

 

Tijdens de middagpauze werd er afscheid genomen 

van Ed, een AHC-er die 10 jaar lang de aanhanger 
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met behendigheidstoestellen naar de wedstrijden gereden heeft, een hele prestatie 

om dat zo lang vol te houden! Ed bedankt, we zullen je missen! 

Tevens was de uitreiking van de prijzen voor de competitie, zie onderaan dit verslagje 

een overzicht van de winnaars van de AHC. Gemist bij deze uitreiking  was onze Suus 

met haar hond Chasin, die 1ste is geworden in de competitie. Chasin is geschept door 

een scooter, moest geopereerd worden en Suus heeft te horen gekregen dat 

behendigheid er niet meer in zit.  Zolang ik behendigheid loop was Suus er altijd, en 

als er geen behendigheid was liep ze wel ergens anders een wedstrijdje zoals 

combisport. Logisch was het veel te heftig om haar eerste prijs in ontvangst te nemen 

en wordt de prijs door iemand van de FHN bij haar thuis gebracht. Tijdens de 

prijsuitreiking, waarbij het verbazing wekkend stil was, werd uitgelegd wat er was 

gebeurd. Hierop volgde een luid applaus en gejuich  voor Suus… .. had je het maar 

kunnen horen! Menig AHC-er moest slikken om het ‘droog’ te houden, wat niet echt 

lukte, dus stonden we met z’n allen een potje te grienen. Tja wij stoere 

hondenbezitter…. 

Het is mij toch wel opgevallen, dat als iemand het moeilijk heeft op de AHC,  we er 

voor elkaar zijn. Ik wil dat graag in dit verslag noemen. Ook door mijn eigen 

ervaringen, in de tijd dat Moby’s pootje was gebroken en nu met Suus. Het is niet 

altijd koek en ei op het cluppie,  wordt geklets over elkaar, zijn bepaalde groepjes, 

misschien hoort dat ook wel bij het 

clubgebeuren…  weet ik niet, maar als 

er wat met iemand is of met 1 van de 

honden, zijn we er voor elkaar!!! Zelfs 

tijdens het schrijven zit ik nog een 

traantje weg te pikken. 

Helaas weet ik dus zelf heel goed hoe 

het is, als er wat ernstigs met je hond 

is, en was het voor mij echt een 

cadeautje dat ik met Moby deze 

kampioenschappen mocht lopen. 

Moby waarvan niemand meer gedacht 

had, dat hij ooit nog behendigheid 

zou kunnen lopen, ik overigens ook niet.  Maar wat heb ik ervan gedroomd,  

december 2010 onze eerste les. Stond ik als emotioneel trutje op het veld, kon me 

natuurlijk totaal niet concentreren, zo ontroert als ik was. En nu nog geen jaar later 

kampioenschap lopen, beter kon het niet zijn! Ik ben het kampioenschap begonnen 

met 1 doel en dat was genieten! Dit was na alle ellende en nu een schitterend jaar, de 

kers op de taart.  Genieten deden we, en we liepen 2 foutloze rondjes, helaas liepen 

we hat laatste rondje een disk.  Maar ondanks dat vond ik dat Moby het goed had 

gedaan, zeker met nog zo weinig ervaring in de behendigheid! 

Voor Letta was het ook een bijzondere dag, dit was haar laatste officiële wedstrijd die 

ze liep met haar hond Queeny, vorig jaar nog eerste in de C en met haar leasehond 

Chizzy.  Het is maar goed dat Letta een goede planning heeft, want opkomend talent 

is in aantocht! We zien er naar uit dat ze volgend jaar met haar ‘nieuwe’ hond Thico 

zal gaan lopen. 
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Ter afsluiting van de dag volgde de prijsuitreiking, en omdat er tussen door geen 

uitslagen worden gegeven, kan dit  wel eens anders uitpakken dan verwacht. Zo 

hadden Jenny en ik eigenlijk ook niet, rekening  gehouden met een plek op het 

podium.  

Willy werd eerste bij de veteranen, en mocht zich, of eigenlijk meer haar hond Maiko, 

oudje van de dag noemen. Onder begeleiding van Harry werd er meteen een lied uit 

de grond gestampt, “ Willy is het oudje van de dag”, is ook heel charmant door Letta 

gefilmd. Geef haar overigens geen camera, want dat levert melige resultaten op! Of is 

het meer dat de AHC-ers melige beelden leverden???? Gelachen hebben we in ieder 

geval wel. 

Jenny werd  verrast met een 2de plek in de A max, Peter werd 3de in de  C max en tot 

mijn grote verbazing werd ik met Moby 3de in de Atoy. Toen ik begon met 

behendigheid en zag dat Moby het best goed deed, droomde ik, dat ik ooit eens een 

podiumplek mocht winnen in de behendigheid, competitie of kampioenschap….  Maar 

wie had verwacht dat dit zo snel al zou gebeuren? Ik in ieder geval zeker niet! Op 

naar volgend seizoen met nieuwe dromen! 

 

Uitslagen  Competitie Behendigheid 2011: 

 

 2de plaats A max: Jenny Smith met Kylie 

 3de plaats A toy: Anne Renee met Mirre 

 1ste plaats C max: Suzanne Klaus met Chasin 

 1ste plaats veteranen groot: Willy Kinkel met Maiko 

 

Uitslagen Nederlands Kampioenschap 2011: 

 1ste plaats veteranen groot en oudje van de dag: Willy Kinkel met Maiko 

 3de plaats A toy: Nelleke Slingerland met Moby Dick 

 2de plaats A max: Jenny Smith met Kylie 

 3de plek C max: Peter Kramer met Remi 
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Gevriesdroogde hond 

Geschreven door Caroline Hoek 

In Amerika gebeurt het regelmatig dat 

mensen hun dode huisdier vriesdrogen. Maar 

hoe werkt het precies? En waarom doen 

mensen dat?  

Zo van een afstandje zien ze er eigenlijk nog heel levendig uit. Toch zijn de 

gevriesdroogde honden dat niet. Ze zijn dood, maar worden door het vriesdrogen zo 

goed geconserveerd dat het bijna eng is.  

Voedsel 

 Vriesdrogen is niets nieuws: het wordt al jaren gebruikt. Bijvoorbeeld om voedsel te 

conserveren. Het is relatief eenvoudig. Voedsel wordt bevroren en de druk rondom het 

voedsel wordt teruggebracht. Het is een ideale manier om voedsel te conserveren. 

Doordat het water eruit wordt 

gehaald, wordt het voedsel lichter en 

is het langer te bewaren. 

Tegelijkertijd blijft de smaak wel 

behouden. 

Huisdieren 

In Amerika wordt de techniek echter 

niet alleen op voedsel toegepast. Ook 

dode huisdieren ondergaan het lot 

van vriesdrogen. Er zijn zelfs mensen 

die daar hun beroep van hebben 

gemaakt: dieren vriesdrogen. En ze 

zitten niet om werk verlegen. Mensen 

van alle rangen en standen kloppen 

aan om hun geliefde huisdier – van 

hele katten tot enkel de oren van de 

hond – te laten vriesdrogen.  

Deze gevriesdroogde dieren zien er stuk voor stuk nog levendig uit. Foto: via 

Macstaxidermyandfreezedry.com 

 

Film 

Het fascineerde documentairemaakster Amy Finkel zo dat ze besloot er een film over 

te maken. Niet zozeer over het vriesdrogen zelf, maar over de redenen erachter. Want 

waarom laten mensen hun hond of kat vriesdrogen (een karweitje dat al snel zo’n 730 

euro kost)? De film is nog niet af, maar een stukje is op internet al te bezichtigen.  

 

Hieruit blijkt dat veel huisdiereigenaren eigenlijk helemaal geen afscheid kunnen 

nemen. Vriesdrogen is dan een manier om dat uit te stellen of zelfs helemaal niet te 

doen. Blijkbaar is de confrontatie met een levensechte dode hond minder erg dan de 

confrontatie met een lege plek in huis.  

 

Bron: www.scientias.nl, 12 okt 2011 
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Onze 2e trip naar de Cynosport Worldgames van de 

USDAA (United States Dog Agility Association). 

 

De meeste AHC-ers hebben Aurelia en/of mijn 

persoontje al weer in het Hollandse honden 

wereldje rond zien lopen, maar na de aankondiging 

in ons clubblad hoort ook wel een afsluitend berichtje van weer een geweldige serie 

ervaringen. 

 

We zijn voor ons doen een hele poos weg 

geweest. Van 6 oktober tot 6 november 

hebben we het zonder Djingels en Toyah 

gesteld. Gelukkig waren onze honden nog 

steeds welkom op de logeeradressen waar ze 

vorig jaar ook al gebivakkeerd hadden. Met 

een gerust hart hebben we ze daar 

achtergelaten. 

Voorafgaand aan het behendigheidstoernooi zijn we een lang weekeinde op familie 

bezoek gegaan bij een tante van Aurelia die vlakbij Chicago woont. Dat was een 

goede tijdsbesteding, omdat we toch “in de buurt” waren.  

 

Voor de wedstrijd vlogen we op maandag in een uurtje naar Louisville, Kentucky. De 

USDAA bracht ons onder in een riante hotelkamer, waar menig Europees flatje jaloers 

op zou zijn. 

Er volgden 6 enerverende dagen behendigheid waarin ik opnieuw heb mogen genieten 

van de beste handlers en honden 

die probeerden in de prijzen van de 

verschillende competitie types te 

vallen.  

Van twee van die competities 

mocht ik de finales keuren. Dat 

voelt nog meer bijzonder omdat er 

dan bij de aankondiging van “the 

Dutch judge: Wiem Beckendèm” 

ook ons Nederlandse volkslied 

gespeeld wordt. Met een klein 

beetje minder kippenvel dan vorig 

jaar onderging ik dat vol trots. Dan blijk ik haast even chauvinistisch als het 

Amerikaanse publiek op de tribunes bij hun “Star-Spangled Banner” dat daarna klonk. 

 

Voor de laatste drie weken van deze reis zijn we de VS verder overgestoken om daar 

een tochtje te maken langs een aantal van de nationale- en staatsparken te bezoeken. 

Van San Francisco via Yosemite naar Death Valley, Las Vegas en dan naar Zion, 

Bryce, Grand Canyon (North- en South- rim), afsluitend over route 66 naar Los 
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Angeles is: erg mooi, indrukwekkend, overdonderend, adembenemend, heel veel 

miles en om nooit meer te vergeten. 

We willen iedereen bedanken die ons hebben geholpen om dankzij de 

behendigheidsport en hun goede adviezen van deze geweldige reis het succes te 

kunnen maken dat het geworden is. 

 

Tijdens de reis heb ik een reisverslag met een kleine selectie van de foto’s 

bijgehouden op de site: http://wimbekendam.waarbenjij.nu/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de reacties te merken zijn er heel wat AHC-ers geweest die zich on-line van onze 

belevenissen op de hoogte hebben gehouden. Deze info is voorlopig nog wel 

beschikbaar, dus surf er even heen als je denkt iets gemist te hebben. 
  

http://wimbekendam.waarbenjij.nu/
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Een aantal jaar geleden heb ik een 

paar artikelen geschreven over 

Aimey, mijn kleine driekleur 

Sheltie. Wat er allemaal gebeurde, 

van pup tot volwassen. Even een 

update: Aimey is een werklustig 

tiepje, vindt alles leuk om te doen. Ze heeft in vlot tempo SHH, GGB en GG1 gehaald. 

We hebben ook wedstrijden GG gelopen, maar ze kreeg last van wedstrijd-stress (of 

was ik dat?) en daarom zijn we overgestapt naar de Obedience. Ook dat vindt ze erg 

leuk en we hebben ondertussen een paar wedstrijdjes “getraind”… Eén keer hebben 

we voor “het echie” gelopen en toen won ze gelijk de Pre-Beginners! Jemig, wat was 

ik trots! Komende jaar gaan we verder met de Obedience. Ook heeft ze Behendigheid 

gedaan en in 3 wedstrijden genoeg punten verzameld om te promoveren van de A 

naar de B-klasse. Helaas moesten we stoppen met de training op de zaterdag en zijn 

we naar donderdag het laatste uur gegaan. En dat trok ik zelf niet meer, dus ben ik 

noodgedwongen gestopt. Ik hoop dat we het tóch weer een keer kunnen oppakken, 

want ze vindt het bijzonder leuk… 

Maar dit artikel gaat niet over 

het trainen en sporten met 

Aimey, maar over iets héél 

anders. Want Aimey is in 

augustus 2011 gedekt door 

Orlando, een hele mooie blue 

merle reu uit (jawel!) 

Leeuwarden! En dat was niet de 

eerste keer, want in het begin 

van het jaar was ik ook al naar 

het Hoge Noorden gereden. 

Aimey was toen zwanger 

geraakt, maar heeft de pupjes 

weer opgenomen en ze kreeg dus geen nestje. Nu gingen we het weer proberen!  

Dolblij was ik toen bleek dat ze drachtig was van 3 pupjes. Ze was uitgerekend rond 

19 oktober en eigenlijk ging alles voorspoedig. Maar op 23 oktober was ze nóg niet 

bevallen dus maar een afspraak gemaakt bij de dierenarts voor de volgende dag… 

Eerst een echo waarbij een hartje werd gehoord, toen een röntgenfoto waarop één 

pup was te zien. Aimey moest gelijk een keizersnee! Dat was even een flinke 

tegenvaller. Gelukkig werd er een mooi driekleur reutje geboren… 

Eenmaal weer thuis waren de problemen echter nog niet over… Want Aimey wist eerst 

niet wat ze met het kleine ding aan moest. En de pup was erg klein en zwak en had 

moeite met drinken. Aimey’s moederinstinct ging gelukkig wel werken. Na overleg 

met de dierenarts is besloten dat ik de pup met een sonde ging bijvoeden. Dus elke 

1,5 à 2 uur (ook ’s nachts!) een slangetje in zijn maag, melk met een spuit erin en de 

slang er weer uit… Maar het hielp want het ventje begon te groeien, werd steeds 

sterker en na bijna 2 weken ging hij zelf drinken! Opluchting alom. Maar je begrijpt 

het natuurlijk al… na zoveel zorg kon ik het niet meer over mijn hart te verkrijgen om 
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de pup bij iemand anders te plaatsen. En zéker nadat ik heel onverwachts mijn Zorrah 

heb moeten laten inslapen… Dus ben ik op zoek gegaan naar een leuke naam en nu 

heet hij dus Brenn. En dat betekent “prins” in het Keltisch. Op zijn stamboom heet hij 

“Firepond Better Believe It”…... 

Met Brenn gaat het nu uitstekend. 

Hij is, met 7 weken, nog wel een 

stuk kleiner dan hij zou moeten 

zijn, maar wat hij aan gewicht 

mist maakt hij goed met zijn 

karakter. Want het is er één hoor! 

Net zo pittig, speels en lief als zijn 

moeder. Zijn favoriete spelletje is 

(naast sjouwen met allerlei 

speelgoed)  touwtrekken, met 

iedereen die daar maar voor in is. 

En een hoop gegrom komt er dan uit dat kleine lijfje! En wat wordt hij nijdig als hij 

dan verliest…. Gelukkig is hij ook héél goed in goedmaken…. Volop kleine 

hondenkusjes! Omdat hij geen nestgenootjes heeft, besteed ik wat extra zorg aan zijn 

socialisatie. Hij loopt nu in huis al volop tussen mijn andere honden in. Die leren hem 

dat niet alles wat hij leuk vindt ook persé door hén leuk wordt gevonden. Ook zijn er 

mensen op bezoek geweest, mét hond. Hij heeft kennis gemaakt met de cavia’s en de 

katten (die zijn leuk om mee te spelen, zeg!). Brenn heeft zijn 1e enting gehad, dus 

nu gaan we ook naar buiten. Hij is al op bezoek geweest bij diverse collega’s in de 

dierenwinkel, heeft geknuffeld en gespeeld met “vreemde” mensen en heeft voor ’t 

eerst aan een lijntje op straat en op het gras gelopen (uiteraard op een “schoon” 

stukje, waar geen andere honden komen). Ook heeft hij andere honden ontmoet. En 

natúúrlijk gaan we met hem naar de AHC, we beginnen van de week met de 

socialisatie-cursus, gevolgd door de Inloop en daarna de puppy-cursus. Ik kijk er erg 

naar uit, want ik denk dat we samen nog heel veel plezier gaan beleven…. Ik hou 

jullie op de hoogte…. Wordt vervolgd! 
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Petra de Bakker en ik hebben de afgelopen periode 

de BE-2 groep begeleid. Petra wat vaker dan ik, 

want ik kneep er een poosje tussen uit. De laatste 

les daar van was op 1-12-2011 (best een mooie 

datum eigenlijk). 

De gebruikelijke afsluiting van de vervolgcursus 

behendigheid, met een examen, vond plaats op 

de avond dat het voor het eerst sinds lange tijd 

was gaan regenen. Met de droogste november 

maand die ooit geregistreerd is door de 

meteorologen, was de kletsnatte slurf aan het 

begin van het parkoers voor veel van de honden 

een volkomen nieuwe ervaring. Als trainers moeten we voortaan bij een overvloed 

aan mooi weer maar een paar emmers water erbij pakken om deze metamorfose 

kunstmatig te laten plaats vinden. 

 

In de twee laatste lessen van de cursus stond het examen parkoers al opgesteld. Daar 

werden in een ontspannen sfeer de 14 toestellen in de voorgeschreven volgorde 

geoefend. Ik kon na mijn afwezigheid van vijf weken een grote vooruitgang bij zowel 

de menselijke als bij de viervoetige cursisten vaststellen. Want eerlijk gezegd had ik 

er een beetje een hard hoofd in, of we met deze groep wel aan het examen toe 

zouden zijn. 

 

Maar nu het erop aan kwam, zat het wel erg tegen. Het barre weer hielp niet echt om 

de spanning te verminderen. En die klamme lap van het tweede toestel bracht bijna 

alle honden van slag. Van de hele groep wisten alleen Eveline Valk en Chester zonder 

al te veel problemen de finish te bereiken. 

Zoals gewoonlijk is er met een tweede poging voor iedereen nog een kans om 

beterschap te tonen.  Onze strenge (maar wel rechtvaardige) arbiter was Willy Kinkel 

en zij wilde de moeite bij de slurf wel door de vingers zien, als de rest van de route 

wel met acceptabele resultaten afgelegd werd. 

Deze avond mocht dat niet baten, het heeft niet geleid tot een groter aantal cursisten 

die het certificaat van deze cursus in ontvangst mogen nemen. 

 

Eveline en Chester van harte gefeliciteerd en alle anderen: kop op en volhouden 

samen! 
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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  

 

 

 

Wij wensen u en al uw dierbare 
een gezond en diervriendelijk 

2012 
 
 

 

Voor uw bestelling: 
 0172-421851 

Ook voor onze bezorg service! 
 
 
 

 

Vraag nu de spaarkaart voor 

Eukanuba hondenvoeding: 
7 verpakkingen kopen 8e 

GRATIS 

mailto:996@petsplace.nl
http://www.petsplace.nl/
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Nieuw: 

Pets Place 
 Premium Voeding 

 

Bij inlevering van de ingevulde hoek: 
Groot verpakking vanaf €29,99, 

nu met €5,00 extra introductie korting 

 
 

Word ook dierenvriend op 
 

www.petsplace.nl 
 

en win een kadobon! 
                                               

  

 
 

 
 

                                                          

Postcode 

….. 

http://www.petsplace.nl/
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1. Stel jezelf even voor, wat is je rol binnen 

de Alphense Hondenclub? 
 

Hoi, ik ben Miranda van Zundert. Ik ben 28 

jaar oud, getrouwd en heb 2 lieve zoontjes (1 

en 5 jaar). Sinds kort heb ik een eigen 

bedrijfje Zoete gedachte (www.zoetegedachte.nl) Ik zit op de AHC met mijn hond 

Sammie en doe Flyball met hem. 

 

2. Hoe lang doe je dit al? 

Toen Sammie 8 weken oud was ben ik begonnen, ik ben nu 8 jaar lid van de AHC. 

Flyball doe ik nu 5,5 jaar. 

 

3. Hoeveel honden heb je op dit moment? 

Ik heb 1 hond genaamd Sammie. Het is mijn eerste hond. Sammie is een Engelse 

Cocker Spaniël. 

 

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

Muddy Waters Happy Sammie,  geboren 7 augustus 2003 te Dinteloord. 

 

5. Hoe ben je aan hem gekomen? 

Via een fokker uit Dinteloord, die kreeg een nestje en ik was helemaal verkocht, dus 

moest en zou ik een puppy krijgen. Ik moest alleen mijn man nog overtuigen. 

 

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

Opvoed, toen VCG 2x (tja, het blijft een Cocker!), SSH, GG en Flyball. Nu ben ik al 

sinds 5 1/2 jaar actief met flyball 

 

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

Een leuke eigenschap van Sammie is dat hij lief is en altijd zin heeft om te wandelen 

en te flyballen. Op het strand graaft hij altijd een grote kuil voor z’n tennisbal, dit 

levert altijd toeschouwers op! Een minder leuke eigenschap is dat hij weleens knorrig 

kan doen naar andere honden 

 

8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je hond? 

Tennisballen 

 

9. Wat eet je hond het liefst? 

Kaas!  

 

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

Op ons bed en op de bank (hoezo verwend?) 

 

11. Gaat de hond mee op vakantie? 

Als we zouden gaan, gaat hij mee. Maar eigenlijk gaan we nooit op vakantie. 

http://www.zoetegedachte.nl/
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12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu hebt? 

Waarom wel of niet? 

Ja natuurlijk. De Cocker Spaniël past qua karakter goed bij ons. Zo baas zo hond. 

 

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

alleen) 

Sammie zit eigenlijk bijna niet alleen omdat ik m’n bedrijfje aan huis heb, verder 

wandel ik veel met Sammie als m’n oudste zoon op school zit. 

 

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

Ik heb alles bereikt met Sammie wat ik wilde bereiken, en eigenlijk heb ik meer 

bereikt met hem dan ik aan het begin heb durven dromen. Ik heb meegedaan aan 

meerdere FHN wedstrijden,  ben clubkampioen geworden, in het Spaniël-blad gestaan 

en SHH examen gehaald. 

 

15. Loop je wedstrijden/shows? 

Niet meer, want het wedstrijd team flyball is niet meer zo actief, ik doe wel 

clubcompetities 

 

Ik geef de pen door aan Irma Evenwel. 
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Het is een donderdagavond in oktober. Je 

komt aanrijden bij de AHC. Het is 

donker...is er wel les? Heb je iets gemist? 

Het hek staat wel open....dan toch maar 

even kijken. Je parkeert je auto op het 

parkeerterrein. Je loopt richting het 

clubgebouw. Er brand wel wat licht. Opeens zie je de spinnewebben, de 

pompoenen, zelfs een skelet... Dan loop je op de lichtjes af...Wat zou er aan 

de hand zijn? In de verte zie je iemand in een wit gewaad, er loopt een piraat 

en een heks...Wat is dit nou? Nu weet je het: HET IS HALLOWEEN OP DE 

AHC!!! 

 

Met dank aan onze altijd trouwe 

vrijwilligers konden de cursisten in 

groepjes snuffelen aan de 

verschillende disciplines die de 

AHC heeft.  

 

Op de velden kon meegedaan 

worden met apporteersport, 

behendigheid, combisport en 

flyball. Overal waren gekleurde 

lampjes te zien, wat zag het er 

leuk uit! De vrijwilligers waren erg 

creatief geweest met de door hen bedachte onderdelen.  

De trick or treat opdrachten van de combisport waren een grote uitdaging voor 

iedereen, bij de behendigheid en de flyball konden de cursisten op de lampjes af gaan 

om te zien welk toestel ze moesten nemen en bij de apporteersport konden de 

honden samen met hun baasjes leuke zoekspelletjes doen.  

 

Van de nieuwe cursist met een pup van 8 weken tot 

en met de doorgewinterde wedstrijdloper. Van een 

chihuahua tot en met een witte herder en alles wat 

daartussen zit: iedereen deed mee en wat was het 

gezellig! 

 

Namens de evenementencommissie en de opvoed 

willen we alle deelnemers bedanken voor de grote 

opkomst en hun enthousiasme deze avond.  

Tot slot willen we onze vrijwilligers even extra in het 

zonnetje zetten: dankzij jullie was de tot Halloween-

avond omgetoverde snuffelles een groot succes. 

Volgend jaar weer!!! 
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SHH / GG Examen 3 december 2011  

Nog net voordat we 2012 inluiden, hebben veel 

mensen nog bedacht zich aan te melden voor het 

examen. Met 40 deelnemende cursisten was het 

dan ook een vol programma. Helaas viel het 

weer behoorlijk tegen, waardoor sommige 

honden het vooral bij de oefeningen “zit” en “af” wat lastig hadden. Wie wil er nu wel 

natte billen? 

Ook deze keer hebben wij als trainers weer wat aandachtspunten gezien, die we graag 

met jullie willen delen. 

Wat opviel bij het SHH examen: 

- De lijn wordt heel kort gehouden, geef je hond de ruimte. Hoe meer lijn, hoe minder 

snel hij/zij trekt. Daarnaast kan de examinator het beter beoordelen. En, niet 

onbelangrijk, heb vertrouwen in je hond! 

- Probeer bij de oefening tandjes kijken niet over je hond heen te hangen, ga 

bijvoorbeeld op je hurken of knieën zitten. Let er op dat je niet je hand over de hele 

kop van de hond legt, zodat hij/zij niets meer ziet en vooral blijf rustig en beweeg 

beheerst. 

- Bij de oefening lopen aan de slappe lijn, mag er aanmoedigend gesproken worden 

tegen je hond, maar het moet wel binnen proporties blijven. Zorg er voor dat, 

wanneer je hond extra stimulans of duidelijkheid nodig heeft, je het ook duidelijk 

aangeeft, dus; zeg zijn naam, en bij aandacht het commando wat je gebruikt voor 

lopen aan de slappe lijn.  

 

Wat opviel bij het GG examen: 

- Let er op dat je je niet met voer in de ring begeeft. Doorgaans geeft de examinator 

aan wanneer men start, maar neem het zekere voor het onzekere en zorg ervoor dat 

je voer, speeltje of andere voorwerpen niet meer op zak zijn. 

- Probeer niet met handgebaren én ook nog een stemcommando te werken. Hou je 

oefening kort en duidelijk. Daarnaast krijg aftrek voor elke ‘extra’ gebaar. Dus het 

stemcommando ‘zit’ moet voldoende zijn. Ieder hoofdknikje, armgebaar, vinger 

opsteken, wordt extra berekend.  

- Veel mensen weten nog niet wat links en rechts is, gaat toch nog vaak verkeerd. 

Wordt het sturen veel geoefend met de lessen? Kan ook door zenuwen komen.  

 

Voor iedere examenkandidaat geldt; zorg dat je ruim van te voren voorbereid bent. 

Dus je riem is op de juiste lengte, je voertjes / speeltjes / clicker heb je niet meer op 

zak, je bent bekend met het parcours en je weet, zo goed mogelijk, wat je kan 

verwachten. Rest je alleen nog een leuke en spannende dag met een (hopelijk) 

positieve uitslag! 
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SHH Anita Metselaar/Nanny Kouw Naam Hond GEB.DATUM. Resultaat

1 MICHELE du Bois Dinky Dutch 4-12-2010 geslaagd

2 M.J.A. Doppenberg Ginger 12-5-2010 gezakt

3 P.W. vd Elshout Tjoska 18-9-2010 geslaagd

4 L. Broere Senna 28-8-2009 gezakt

5 C.P. Snippe Inja 23-7-2010 gezakt

6 YVONNE Zandvliet Mistral 26-9-2009 geslaagd

SHH Keurmeester Nanny Kouw/ Anita Metselaar 

7 J.J.C. Touw Viper 28-5-2010 gezakt

8 H. Jansen Denzel 4-11-2007 geslaagd

9 HANNAH Groennou Jet 12-1-2008 gezakt

10 DENNIS Koolwijk Max 22-11-2007 geslaagd

11 IVONNE Smit-Vissers Bootz 28-1-2010 gezakt

12 S.V. den Hertog Blitz 10-9-2010 geslaagd

SHH Keurmeester Anita Metselaar/ Nanny Kouw

13 M.J.A. van Bruggen Sammy 28-8-2010 geslaagd

14 P.M.A. Hillemans Fay 15-5-2009 geslaagd

15 SAMMY Bello Jady 5-3-2010 gezakt

16 F.M. Couvee Yenthe 13-4-2009 geslaagd

17 E.J.J. Habers Tyra 6-6-2010 gezakt

18 N.P. Emeis Moos 11-6-2010 geslaagd

19 VALERIA Teloni Indy 30-5-2008 geslaagd

GGB Keurmeester Uwe Sommerdijk Naam Hond GEB.DATUM. Resultaat 

1 ANNIE Kuijpers Ten 10-10-2010 geslaagd

2 FEMKE Couvee - Oosterwal Abby 1-9-2007 gezakt

3 EMMY Zuidam Fenna 12-3-2010 Afwezig

4 MURIËLLE Walstra Fellow 9-9-2009 gezakt

5 ARNOLD van Rijn Bibi 11-2-2010 gezakt

6 C. Boschma Dinka 26-9-2002 gezakt

7 NICOLE ten Berge Taco 2-9-2009 geslaagd

8 AAD Grootendorst Caitlin 24-3-2010 geslaagd

9 ANNEKE den Hertog Bluff 24-3-2010 geslaagd

10 FRANCIS van Heerdt Boet 10-12-2009 gezakt
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Examens zaterdag 3 december 2011 

40 deelnemers waren er die dag. Dat is een groot 

aantal. 

De FHN (Federatie Hondensport Nederland) had 3 

keurmeesters gestuurd, om het vlot te kunnen 

laten verlopen. Uwe Sommerdijk, Nannie Kouw en 

onze eigen Anita Metselaar. 

Vooraf was er hard getraind. Er waren een aantal zaterdagen extra oefensessies 

ingelast om cursisten én honden te laten wennen aan de entourage van het examen. 

Waar we niet op hadden geoefend was regen……  en pffff wat is er een hoop regen 

gevallen op de dag van het examen. 

Het was jammer. Sommige honden en sommige bazen hebben een hekel aan regen, 

waardoor de stemming een stuk minder vrolijk was als normaal tijdens de training. 

Als je hond dan ook nog niet wil gáán liggen en al helemaal niet wil blíjven liggen, dan 

is het moeilijk om nog voldoende punten te halen om te kunnen slagen. 

Wat ook een extra moeilijkheidsgraad was: de konijnenkeutels. Wekenlang was het 

droog, waarbij de konijnenkeutels opdroogden en nauwelijks te ruiken waren. Maar na 

een paar buien waren ze heerlijk sappig en roken erg aantrekkelijk (voor honden 

dan). 

 

Tijdens het SHH examens was dat een groot struikelblok. Alle kandidaten die zijn 

gezakt, zijn gezakt op het lopen aan de slappe lijn. Honden snuffelden de hele weg 

aan de grond of liepen niet aan een slappe, maar juist aan een strakke riem.  

Cindy, Marry en Inge deden hun best om mensen en honden te helpen op het terras 

en bij het ‘insluiten’. 

Van de 19 deelnemers hebben 11 het SHH gehaald.  

GG1 Keurmeester Nanny Kouw Naam Hond GEB.DATUM. Resultaat 

1 ANITA Metselaar Toother 8-4-2010 gezakt

2 NELLEKE Slingerland Moby Dick 23-10-2008 gezakt

3 MYRIAM van Efferen Guinness 14-7-2007 geslaagd

4 YVETTE Eijs Jip 13-6-2009 geslaagd

5 YVONNE Verhoef Terra 22-8-2010 gezakt

6 MARIJE Doppenberg Jim 7-4-2005 geslaagd

7 NEL van Goozen Boris 5-4-2004 gezakt

GG2 Keurmeester Uwe Sommerdijk Naam Hond GEB.DATUM. Resultaat 

1 SANDRINA Hogeveen Missy 11-9-2008 geslaagd

2 AAD Grootendorst Gwyneth 3-3-2008 gezakt

3 HERMIEN v.d. Waal Boogie 19-11-2007 gezakt

GG3 Keurmeester Uwe Sommerdijk Naam Hond GEB.DATUM. Resultaat 

1 MICHÈLE Taffijn - du Bois Codi 27-3-2003 geslaagd

2 ILONKA Teuben Skippy 16-8-2009 gezakt
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Bij het GGB examen verliep het ook niet helemaal soepeltjes. Het begon al met de 

schrik van ons leven. Ik was daar de ringmeester maar kon hier niet veel aan doen.  

Cursisten waren aan het inoefenen op de plaats waar we ook het examen zouden 

doen. Toen Uwe het veld opkwam, constateerde hij dat mensen voer en speeltjes in 

hun zak hadden. Dat was niet stiekem, ze waren immers aan het inlopen. Uwe vond 

dat dit niet toegestaan was en wilde bij voorbaat al iemand diskwalificeren omdat zij 

haar hond een voertje gaf. Na wat heen en weer gepraat, streek hij met zijn hand 

over zijn hart en mocht iedereen zijn voer en speeltjes weg gaan leggen en dan 

opnieuw aankomen om met het examen te gaan beginnen. 

Het regende vreselijk tijdens het examen. Op verzoek van één van de kandidaten 

werd de oefening ‘gedrag t.o.v. andere honden’ ingekort en hoefden de kandidaten 

niet zo lang op het veld te staan. 

Van de 9 kandidaten zijn er 4 geslaagd. Sommigen met een beetje mazzel en 

sommigen met het grootste gemak. 

 

Het GG1 examen heb ik zelf niet gezien. Suzanne heeft daar de mensen door het 

parcours heen gepraat. 

Sommige honden hadden wel veel last van de regen. Zoals altijd valt het voor 

sommige mensen tegen, terwijl anderen al wat onvoldoendes en daarmee het zakken 

hadden  ingecalculeerd. En voor weer anderen valt het helemaal niet tegen en 

slaagden ze ‘gewoon’ voor dit examen. 

 

Bij het GG2 en 3 examen was ik ook de ringmeester, waardoor ik dat van dichtbij 

heb meegemaakt. Ook zaten deze mensen in mijn trainingsgroep dus ik wist wat de 

honden konden. 

Van de 5 waren er 2 waarvan ik verwachtte dat ze zouden slagen en de andere 3 

zouden met een beetje geluk ook kunnen slagen. Maar geluk zat er niet bij deze dag. 

Regen wel!!!  

Gelukkig ging het bij de 2 waarvan ik het verwachte wel zoals verwacht. Dat had 

onder deze omstandigheden ook zomaar anders kunnen gaan. Uitslag: 

1 geslaagd voor GG2 en 1 geslaagd voor de GG3. 

 

Voor alle geslaagden GEFELICITEERD!!!!!! 

En voor de gezakten…….  Blijven ademhalen, trainen en de volgende keer gewoon 

slagen. 
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Ik ben al zo’n 15 jaar keurmeester 

Gehoorzaamheid bij de FHN. Na een gedegen 

interne opleiding mag je alleen op pad het land 

in om examens en wedstrijden te keuren.   

De keurmeesters hebben een goed onderling 

contact en worden aangestuurd door Jack van 

Rengs. We komen meerdere keren per jaar samen om de reglementen door te nemen 

en waar nodig bij te schaven en ook moet je als keurmeester ieder jaar een toets met 

goed gevolg afleggen.  Door middel van de toets wordt er gekeken of je reglement 

kennis nog goed is.   

Over het algemeen mag een keurmeester niet op zijn eigen club keuren, maar soms is 

er een uitzondering, zo ook 3 december 2011. Er waren deze keer wel heel veel 

kandidaten en er waren twee keurmeesters ‘gereserveerd’!  Om de dag niet helemaal 

onnodig lang te maken ben ik ook bijgesprongen. Altijd wel grappig omdat ik veel 

mensen ken maar niet weet hoe ze met hun hond gehoorzaamheid doen. Maar er 

komen ook mensen voorbij die ik nog nooit gezien heb. Nou geef ik al langere tijd 

geen gehoorzaamheid meer door tijdgebrek. Behendigheid en apporteersport heeft 

ook mijn hart gestolen en je moet keuzes maken in je leven, zeker als je ook met je 

eigen honden actief bent in diversen takken van hondensport.  

 

Terug naar 3 december, een hele natte 3 december wel te verstaan want het kwam 

met bakken uit de lucht. Dus eerst nog petje af voor de vrijwilligers die VRIJWILLIG 

voor de examenkandidaten uren in de regen gaan staan!  Er waren o.a. 19 SHH 

kandidaten die ik samen met Nanny Kouw heb gekeurd. Zij eerst chippen, ik het 

individuele gedeelte en als er zo’n zes kandidaten klaar waren deed Nanny de 

gezamenlijke oefeningen, zo konden we lekker doorstomen.  

Alleen werd een  beetje droevig van het resultaat. Ten eerste, wij keurmeesters 

komen niet om mensen te laten zakken. Wij komen om mensen te laten slagen, maar 

dan moet die combinatie het wel verdienen om te slagen.  Het moet geen cadeautje 

zijn, anders kunnen we net zo goed die € 16,- voor het examen innen en iedereen een 

papiertje geven.  

 

Bij de SHH zijn een aantal oefeningen verplicht.   

- Oefening 1, lopen aan de lijn 

- Oefening 6, omgang hond-hond 

- Oefening 7, omgang hond-mensen 

- Oefening 8, komen indien geroepen 

- Oefening 9, omgang geleider-hond 

Voor deze oefeningen moet minimaal een voldoende behaald worden. Daarnaast 

wordt een combinatie ook afgewezen als deze; 

- meer dan drie keer een kwalificatie matig (M) heeft behaald 

- meer dan 1 keer een kwalificatie onvoldoende (O) heeft behaald 

- twee keer een kwalificatie matig (M) en 1 keer een kwalificatie onvoldoende (O) 

heeft behaald. 

Een SHH examen is niet moeilijk. Alle oefeningen zijn goed te trainen. Maar zenuwen 
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doen rare dingen met mensen en desbetreffende 3 december zat het weer ook niet 

mee. Toch had ik meer verwacht van de AHC kandidaten, mede omdat de AHC goed 

staan aangeschreven. Daarom vind ik het ook heel jammer dat er veel mensen niet 

zijn geslaagd en vraag ik me af  “hoe komt dat nou”??? 

 

Het weer? OK maar op een dinsdag op donderdag tijdens de training is het ook wel 

eens butweer. 

 

In de voetbal wereld krijgt de trainer altijd de schuld, dus is het de trainer?  

Denk ook niet dat dit het geval is, alle trainers op de AHC doen hun uiterste best om 

iedereen klaar te stomen voor het examen, er is zelfs op zaterdag getraind om de 

situatie zo goed mogelijk na te bootsen.  

 

Zenuwen? Tja dit is zeker iets wat meespeelt, zenuwen doen rare dingen met mensen 

en honden voelen dat feilloos aan. Maar dan nog, een SHH examen is niet zo moeilijk 

en zeker voor iedereen wel te halen, zelfs met zenuwen. 

 

Reglement kennis???  Denk dat hier de grote boosdoener wel zit. Deelnemers weten 

niet wat ze van een examen moeten verwachten.  Als ik ergens examen in moet doen 

wil ik weten WAT/HOE/WAAR/WAAROM/HOEZO. Ik wil gewoon ALLES weten. Hoe ziet 

een examen eruit, wat wil die rare keurmeester zien. Wanneer krijg ik een 

onvoldoende of matig en hoe kan ik dat voorkomen (of versjoemelen).  Als je naar 

mijn idee de reglementen goed weet ben je al een heel eind op weg. Als geleider moet 

je weten wat je te wachten staat, jij bent diegene die het de hond moet vertellen en 

duidelijk maken wat je van hem wilt. Veel voorkomende fouten hadden voorkomen 

kunnen worden als de geleider het reglement goed had doorgelezen en zich goed had 

voorbereid. 

Hieronder een aantal fouten met daarbij een gedeelte uit het reglement van het 

individuele gedeelte dat ik moest keuren.  

- een te korte riem waardoor deze snel strak komt te staan, zeker in de bochten 

o Bij alle oefeningen waarbij de hond is aangelijnd moet de lijn slap of wel 

in een “U- vorm” hangen. Een hond die bij een oefening consequent in 

een strakke lijn werkt, zal worden beoordeeld met een onvoldoende 

o Op teken van de keurmeester legt de combinatie het voorgeschreven 

loopschema zelfstandig af. De hond moet aangelijnd meelopen. De hond 

hoeft niet te “volgen” in de zin van de overige GG -programma’s. De 

geleider mag de hond bij een bocht kort attenderen. De stukken die 

tussen de verschillende oefeningen worden gelopen tellen ook mee voor 

de beoordeling. 

- praten, er wordt heel wat afgekletst, iets kletsen mag, bijvoorbeeld de hond in 

de bocht kort attenderen is toegestaan maar om nou de hele weg te kletsen?? 

o Onvoldoende (O) als de begeleider continue tegen de hond praat. 

- halthouden, heel veel honden gaan moeizaam of zelfs niet zitten. En ik weet het 

gras is nat maar dan nog, een hond moet gewoon gaan zitten als een geleider 

dat vraagt, bijvoorbeeld het zitten na het geluid.  
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o De begeleider loopt, nadat het geluid gestopt is, nog 5 meter door en 

houdt dan halt. De hond dient dan onmiddellijk de zitpositie aan te 

nemen. Dit halt houden wordt niet opgelegd door de keurmeester en 

mag met een mondeling commando aan de hond kenbaar worden 

gemaakt. Indien de hond niet gaat zitten na het halt houden, loopt de 

begeleider eigener beweging 5 meter door en houdt opnieuw halt. Als de 

hond dan onmiddellijk de zitpositie inneemt, zal deze oefening nog met 

een kwalificatie matig (M) worden beoordeeld. Als de hond omkijkt, zal 

dit niet negatief beoordeeld worden 

Ik heb die dag heel veel zit, zit zit zit ZIT ZIT ZIT zit zit en nog meer zit gehoord! 

 

Het hond/mensen gedeelte ging heel goed, op de AHC lopen heel wat sociale honden 

rond, TOPPIE! 

 

Op de hondenclub trainen we op een positieven manier, TOP ben ik ook helemaal 

voor! 

MAAR……….het blijven wel honden, en als het goed is zijn wij de baas, bazen vragen 

niet 10 tot 20x of de hond a.u.b. wil gaan zitten. Als de baas/hond verhouding goed is 

en de hond het leuk vindt om voor zijn baas te werken dan gaat een hond zonder 

moeite en gelijk zitten ook in nat gras. 

 

Met het lopen aan de lijn bepaal jij als baas het tempo en de richting van de 

wandeling, niet de hond! Heel wat honden hebben dit examen hun ‘ baasje’ keurig 

rondgeleid.  

 

Baas zijn en baas blijven is iets wat je moet verdienen, dat krijg je niet met dwang of 

straf. Als een hond een baas heeft waar hij tegen op kan kijken, waar hij bij wijze van 

spreken ‘ over op kan scheppen’  bij zijn hondenvriendjes dan is die hond gelukkig en 

zal alles voor zijn baas doen en met heel veel plezier. Ook met een examen als het 

heel hard regent met een zenuwachtige baas en als er van die rare mensen staan te 

keuren.  

 

En al ben je niet geslaagd die dag, hopelijk heb je wel veel geleerd. Lees je na het 

lezen van dit stukje het reglement van achter naar voor door en weer terug,  ga je 

lekker aan de gang met je hond. Ga je die baas worden waarover je hond kan 

opscheppen bij zijn hondenvriendjes en haal je de volgende keer met vlag en wimpel 

het examen onder het mom ‘ ik zal die keurmeesters eens een poepie laten ruiken’ ik 

weet alles. 

 

Nou kom maar op, ik wil dat wel eens meemaken!! 
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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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Ik loop chagrijnig rond op mijn werk, ik loop 

chagrijnig rond thuis. Geen idee wat er aan 

de hand is. Het zal de winterdip wel zijn. Dan 

zegt een collega: “ik weet wat er met jou is. 

Jouw hond is kreupel.” Goh, nu je het zegt. 

Inderdaad. Mijn hond is al 3 weken kreupel. 

En al die uren die ik normaal naar de AHC ga doe ik nu andere dingen. Saai!!!  

 

“Hoeveel uur besteed jij normaal eigenlijk aan de AHC”, vraagt die collega. Nou, even 

denken hoor. Ik doe de cursusadministratie. In rustige weken ongeveer 3 tot 4 uur 

per week. In drukke weken zo’n 5 tot 6 uur. Dan twee avonden per week trainen. 

Daarna gezellig nog wat drinken. Dat is dus ook gemiddeld zo’n 6 uur per week . 

Tussendoor nog wat vergaderingen. In de weekenden wedstrijden of andere 

evenementen. Beste veel eigenlijk.... 

“Jeetje Cindy, wat veel uur!”. Als je het zo optelt wel ja. “En hoe lang doe je dat al?”. 

Nou dat vrijwilligerswerk pas 2,5 jaar. Maar de rest al vanaf dat Pepper 2 jaar was. En 

die wordt deze week 13 jaar.  

“Maar, waarom doe je dat dan?”. Nou gewoon, het is leuk en ik hou van honden.  

 

Als ik thuiskom bedenk ik me dat dit niet helemaal waar is. Ik vind helemaal niet 

zoveel andere honden leuk.  Ik vind eigenlijk alleen mijn eigen honden leuk en die zijn 

eigenlijk ook best wel raar.  

Waarom dan? Waarom ga ik al 11 jaar lang, door weer en wind naar de AHC? Waarom 

ga ik helemaal naar oost-Groningen om 3x 30 seconden een rondje behendigheid te 

lopen? Waarom sta ik 2 uur in de stromende regen bij een SHH examen te helpen? 

Waarom zit ik elke week uren mailtjes te beantwoorden? 

 

Eigenlijk weet ik het antwoord al. Het zijn niet de honden of de hondensporten waar ik 

voor kom. Het zijn de mensen. Natuurlijk niet alle mensen, het zou vreemd zijn als je 

het met íedereen goed kan vinden. Welke mensen heb ik het dan over? 

 

Ik heb het over de mensen die zeggen tegen een 14 jarig meisje met een klein 

krulhondje: je mag als je dat wil voortaan wel met mij meerijden, samen in de caddy 

naar de wedstrijden.  

Mensen die elke week weer door weer en wind in de regen staan om les te geven.  

Mensen die, als je hondje te oud is om wedstrijden te lopen, meteen aan iemand 

anders vragen of je voortaan met hun hond mag lopen.  

Mensen die zonder te aarzelen meteen ‘ja’ op die vraag zeggen, terwijl ze je verder 

niet kennen. Mensen die als er iets ergs gebeurd in je leven, meteen zeggen: waar 

ben je nu, ik kom naar je toe, ook al zijn ze op hun werk.  

Mensen die op je vrijgezellenfeest komen, ook al moeten ze eigenlijk werken/op 

vakantie.  

Mensen die naar je bruiloft komen, ook al is die niet om de hoek. Of een kaartje 

sturen terwijl je dat helemaal niet verwacht.  
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Mensen die met je meeleven als er iets aan de hand is, of je gewoon even een knuffel 

geven omdat ze zien dat je dat nodig hebt. Of even een lekker kopje thee voor je 

inschenken en ook nog weten welke smaak je lekker vindt. 

Mensen die zeggen: ga je mee wandelen of naar de bios? Gewoon omdat het gezellig 

is.  

Mensen die, als je bloedsuikers een beetje gek doen in de winterkou op een 

manegewedstrijd, zeggen: vanaf nu blijven we om de beurt bij je tot je suikers weer 

normaal zijn. En denk erom, je gaat ook niet alleen naar de wc.  

Mensen met wie je uren kunt kletsen, soms over niks, soms over van alles.  

Mensen met wie je ontzettend kunt lachen, gewoon omdat die klik er is, ook al 

verschil je misschien 20 jaar in leeftijd. 

 

Er staan geen namen bij. Dat hoeft gelukkig ook niet. De mensen die ik beschrijf 

weten heel goed dat ik hen bedoel. Toch zeg ik het niet vaak tegen ze. Maar juist door 

deze mensen voelt de AHC voor mij als thuis, soms zelfs een beetje als familie. Een 

familie die ik elke week zie en (bijna) nooit zat wordt. En waarvan ik hoop dat ze nog 

héél lang lang op de AHC blijven rondlopen! 
  



 
36 

 

 

 

Vorige keer schreef ik al over mijn Mechelse 

herder, zijn naam is Stoer.  

Het is de bedoeling dat ik hem op ga leiden tot 

politiehond.  

 

Er zijn een hoop oefeningen die een politiehond 

moet leren en waar ik alvast thuis een begin mee kan maken. 

Eén daarvan is de oefening “Het bewaken van een voorwerp”. 

Het is hierbij de bedoeling dat je de hond achterlaat op een door hem te bewaken 

voorwerp. Bijvoorbeeld een tas of een jas. Als geleider ga je uit zicht. 

1. De hond moet eerst ongeveer 3 minuten op het voorwerp blijven liggen. 

2. De hond moet duidelijk tonen dat het gaat om het bewaken van het voorwerp. 

3. Iemand, die niet de bedoeling heeft om het voorwerp weg te nemen, moet 

ongehinderd op een afstand van ongeveer 2 meter kunnen passeren. 

4. De hond moet de pakwerker direct aanvallen zodra die probeert het voorwerp weg 

te nemen en op deze wijze het wegnemen van het voorwerp beletten. 

5. De hond moet de pakwerker uit eigen beweging loslaten en terugkeren naar het 

voorwerp. 

 

Ik ben begonnen met Stoer te trainen om naar het voorwerp te gaan en erop te gaan 

liggen. Dit is ongeveer dezelfde oefening als de oefening “terug plaats” waarbij de 

hond op de riem moet gaan liggen. De oefening “terug plaats”  moet over een afstand 

van 15 of 25 meter en deze oefening maar over ongeveer 5 meter. Wanneer je clicker 

training doet, en je bent daar een beetje bedreven in en je hond ook, dan is dat in 

één middagje gepiept. 

Stoer kon al heel snel over 

een afstand van 5 meter , 

terug naar de tas en er dan 

bovenop gaan liggen. Nu 

was het zaak om het leren te 

blijven liggen ongeacht de 

afleiding.  Ik leerde hem dat 

als een spelletje, de 

spelregels: jij blijft op de tas 

totdat ik je click; ongeacht 

wat er gebeurd.  

Wanneer hij op zijn tas lag dan stuiterde  ik zijn bal op de grond. Wanneer hij 

overeind wilde komen (en de eerste 2 keer gebeurde dat uiteraard ook) dan gaf ik 

hem zijn ‘Non Reward Marker’: “foutje”. Wat betekent: daar krijg je je beloning niet 

voor.  Ik legde hem weer terug op zijn tas. De derde keer kwam hij niet uit zichzelf 

overeind en ik clickte hem gelijk. Hij had zijn bal verdiend.  

Dit was een spelletje wat hij goed snapte. Als hij op zijn tas lag dan kwam hij er niet 

vanaf, wat ik ook deed. Ik kon met zijn speeltje op de grond slaan, ik kon de bal langs 

je hem gooien. Hij bleef liggen, totdat ik hem clickte en dan kreeg hij de beloning die 

hij graag wilde. 
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Hiermee had ik een begin van deel 1,2 en 3 van de oefening. 

Deel 5 van de oefening kon ik ook nog thuis oefenen. Alleen deed ik dat dan niet met 

een pakwerker maar met zijn bijtrol of ander sjorspeeltje. Dus als hij goed op zijn tas 

was blijven liggen, dan clickte ik hem en mocht hij als beloning samen met mij sjorren 

of bijten op zijn bijtrol terwijl ik die vast had. Dat ging goed. Zodra ik zei: Stoer 

‘voorwerp’, dan liet hij los en ging terug naar zijn voorwerp. Zodra hij daar was 

beland, clickte ik hem daarvoor en mocht hij als beloning weer bijten. Dat ging goed. 

Het probleem was alleen dat hij dit uit zichzelf moest gaan doen, dus zonder 

commando. Na wat overleg met anderen had ik bedacht: ik ga met hem spelen met 

zijn bijtrol, na een paar tellen ‘bevries’ ik, dan is er voor hem niet veel meer aan om 

te sjorren. Hopelijk verzint hij dan dat hij los moet laten en terug moet op zijn 

voorwerp.  Dit kostte wat moeite want Stoer is heel gretig op zijn bijtrol, maar na een 

keer of 5 liet hij zelfstandig los (tot die keer had ik steeds zachtjes “voorwerp” 

gezegd, want anders bleef hij maar hangen aan zijn bijtrol)en keerde uit eigener 

beweging terug naar zijn voorwerp. Je snapt het……  hij kreeg een mega beloning. 

 

Ondertussen was hem op 

de club geleerd op welke 

plek hij een pakwerker 

moet bijten. Namelijk (en 

niet alleen bij deze 

oefening) op de linker 

bovenarm. Voordat je dit 

kan samenvoegen met de 

rest van de oefening moet 

je wel zeker zijn dat de 

hond kiest voor de goede 

plek om te bijten. Gelukkig 

zijn de pakwerkers van de 

vereniging wel zo ervaren 

dat ze de hond ook de 

goede plek aanbieden, 

waardoor het meestal wel goed gaat. Maar het zijn toch zaken waar je goed rekening 

mee moet houden. Want zo’n hond bijt wel hard!! 

 

Toen Stoer precies zijn plek wist om te bijten, konden we alle bovengenoemde delen 

van de oefening gaan samen voegen. 

 

Deel 1,2,3 en 4 gingen hem heel goed af.  Maar deel 5:  “het uit eigener beweging 

loslaten van de pakwerker” dat bleef toch lang een moeilijk punt. Stoer vind het bijten 

zo fijn, dat hij niet makkelijk zelfstandig wilde loslaten. Zodra ik hem een commando 

“voorwerp” gaf, dan had hij zoiets van O-ja…en ging dan gauw terug naar zijn 

voorwerp. Maar hij kon het moeilijk zelf verzinnen. 

Daarbij is het voor de pakwerker niet plezierig als ik hem keer op keer weer wilde 

clicken als hij terug ging op zijn voorwerp. Want dat betekende dat hij als beloning 
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dan van zijn voorwerp af kwam om die pakwerker te bijten. Ik kan me voorstellen dat 

je dat als pakwerker niet grappig vindt. 

Ik heb de click snel afgebouwd. Zodra Stoer terug was op zijn voorwerp dan ging ik 

naar hem toe en beloonde hem daar met grote brokken worst. Op die manier is deze 

oefening uiteindelijk wel goed gekomen. 

Maar ik kwam er toen wel achter dat het lastig is, als ik Stoer eigenlijk alleen goed 

kan belonen met hem te laten bijten en dat ik daar dus altijd een ander voor nodig 

heb, die daar niet altijd even blij mee is. 

 

Dat is wel iets om over na te denken 
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Heb ik elders in het clubblad een stukje 

geschreven over het SHH examen van 3 

december. Die dag had ik een dubbele taak en 

moest ik naast keuren ook GG1 examen doen 

met mijn kleine spruit Toother. 

Toother is iets van 18 maanden en zo gek als 

een deur. Ze vind het geweldig om voor je te werken, wil zeer regelmatig zelfs te erg 

werken. Als de spanning haar te veel wordt gaat ze de lucht in, ik heb hierdoor menig 

‘kusje’ gekregen. 

Als keurmeester weet ik het reglement van achter naar voor en weer terug. Zenuwen 

zijn aan mij niet besteed (luxe probleem) maar toch heb ik met een hondje te maken 

waarmee ik samen het examen moet doen. Dat hondje kan alles, kan alles heel goed, 

maar een GG1 examen is net weer wat anders. Staan er mensen naar je te kijken, 

moet je opeens alles achter elkaar doen en blijft kaas, sjorspeeltje en bal een keer 

achterwege. 

Toother kan blijven zitten en liggen, maar die 

dag niet. Toother kan heel mooi volgen, zeker 

los, maar die dag niet. Toother kan heel mooi 

appel op afstand, die dag ook ;-).  Toother kan 

heel hoog voorkomen, die dag ging ze keurig 

voorzitten, knappe Toother. Toother kan heel 

goed plaats, die dag kon ze haar riem niet zo 

goed vinden. Toother snapt net wat sorteren 

is, die dag liet ze dat ook zien dat ze het kon. 

We zijn die dag een eind gekomen maar 

hebben het niet gehaald.  En dan vraag ik me 

af hoe kan dat nou, ze beheerst alle 

oefeningen, ik ken het reglement van voor 

naar achter, zenuwen…...ach misschien een 

beetje maar dan zijn het meer zenuwen van ‘ 

wat zal ze nu weer voor achterlijkst gaan 

doen’. De leeftijd, tja, ze is nog jong, en zeker 

in haar kop is ze jong en lang concentreren is 

aan haar niet besteed maar dan nog. Het veld? 

Het veld waar we examen moesten doen daar trainen we nooit, maar dan nog, volg is 

volg en blijf is blijf op wat voor veld dan ook.  

Ik weet het niet…..weet het echt niet, maar we gaan het gewoon nog een keer 

proberen in 2012, tijdens de wedstrijden. Misschien wel beter voor Toother, niet alles 

in 1 keer achter elkaar maar alle oefeningen verdeeld over vier gedeeltes.  We gaan 

het halen, net zoals we GG2 en 3 gaan halen, ooit en met een grote kwispel en  

pretface van Toother en een dikke grijns van Anita want ik ben trots op me kleine 

wildebras en het is een genot om met haar te mogen werken en die zere neuzen en 

tanden door me lip neem ik dan wel voor lief.  
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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 € 6,50 3 

 Hout groot volgens GG regels € 10,00 4 

 Aluminium € 12,50 5 

Dummy klein € 6,50 3 

 groot € 9,50 4 

 

 

 

 

 
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. 


