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Het nieuwe jaar is nog geen twee
maanden oud en mijn goede voornemens
zijn nu alweer overboord.
Ach, dat gebeurt wel vaker met goede
voornemens. Althans, bij mij wel. Maar
misschien was het ook niet realistisch om
te denken dat je het rustiger aan kan doen als een werkende moeder van twee jonge
kinderen en voorzitter van een hondenclub . . . . . En minder voorbereiden werkt juist
averechts, dus het werk stapelde zich al snel weer op. Misschien toch wat
realistischere voornemens maken volgend jaar? Maar ach, ik hou wel van wat drukte,
dan ben ik op mijn best. En toch, heel stiekem komt dan een afgelaste les door het
winterse weer toch wel uit, qua achterstallig werk. En een avondje thuis op de bank is
af en toe ook wel lekker. Al denkt mijn hond daar natuurlijk heel anders over, dus dan
toch maar een lange wandeling in de sneeuw. Ook heerlijk, maar ik weet niet wat
meer tijd kost: trainen of wandelen. Uiteraard hoop ik dat de winter nu wel klaar is
met zijn winterse buien en dat alle lessen gewoon weer door kunnen gaan, maar hou
de website in de gaten. Via de website en de co’s zullen we jullie zoveel mogelijk en
tijdig informeren over de aflassingen en eventuele inhaallessen.
Tussen de sneeuwbuien door was er op 4 januari de nieuwjaarsreceptie. Het was weer
een gezellige drukte. Onder het genot van een hapje en een drankje bijkletsen en
natuurlijk de huldiging van “onze” kampioenen. Wat waren het er weer een hoop!
Knap gedaan hoor. Hoe knap zullen we geweest zijn? Op 1 maart is er tijdens de FHN
jaarvergadering de uitreiking van de FHN bokalen. Dit jaar wordt er voor het eerst aan
iedere discipline afzonderlijk een bokaal gegeven voor “beste hondenschool”. Ik ben
benieuwd of we er dit jaar dan ook weer één in ontvangst mogen nemen en . . . .
voor welke discipline?
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is hij al met trots gepresenteerd: onze nieuwe aanwinst
voor de club; de AED. Het mooiste vind ik dat alle leden in meer of mindere mate
hebben bijgedragen bij de aankoop, want de bar heeft een groot deel van de
fooienpot beschikbaar gesteld. Een mooi initiatief van de barvrijwilligers en natuurlijk
een grote dank aan alle gulle fooiengevers! Uiteraard blijven we hopen dat dit het
meest onnodige ding is wat we ooit hebben gekocht. Maar mocht het wel nodig zijn,
dan zijn we in ieder geval goed voorbereid. Er zal een cursus worden gegeven aan alle
trainers en co’s zodat ze allemaal weten hoe een AED werkt. De AED is een kostbare
aanschaf en zal daarom worden bewaard in een kast met alarm. Uiteraard wel
makkelijk bereikbaar in de kantine. Wees er zuinig op: het kan mensenlevens redden!
Nog wat organisatorische en bestuur zakelijke puntjes:
Het was geen gemakkelijke beslissing voor ze, maar vlak voor de kerstvakantie
hebben Mariette en Marlies ieder voor hun eigen reden besloten om te stoppen als
coördinatoren van de GG. Ik wil hun heel erg bedanken voor hun inzet als trainer en
als co. Gelukkig hebben we een opvolger gevonden. En niet eentje, maar zelfs drie.
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De dames Michèle, Anette en Annie hebben samen het coördinatorschap van de GG op
zich genomen. Ik wens hun veel plezier toe met hun nieuwe functie.
Verder zijn we op dit moment erg druk met de voorbereidingen op de Algemene
Leden Vergadering (ALV). Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden van de
AHC. Dan zijn alle stukken weer in te zien en worden de plannen voor de toekomst
verder toegelicht. Net als voorgaande jaren hopen we dat er nieuws is over het
nieuwe terrein en er zal weer gestemd worden voor het bestuur. Willy is eerder
afgetreden en zal zodoende aftredend en niet herkiesbaar zijn. Harry is aftredend en
herkiesbaar en we hopen dat er nog twee mensen zich verkiesbaar stellen als
bestuurslid. Met het schrijven van dit stuk is dat nog niet zeker. Nieuwsgierig
geworden wie het zijn? Hou dan de uitnodiging van de ALV in de gaten en kom naar
de ALV . . . . .
WOENSDAG 27 maart 2013 om 20:00 uur
De oplettende leden zullen gezien hebben dat de omslaghoes van het clubblad
veranderd is. Na jaren trouwe dienst hebben de oude foto’s plaats gemaakt voor
nieuwere recentere foto’s. Ze zullen een jaar lang de voorkant bekleden.
JP heel hartelijk bedankt voor het maken van de nieuwe voorkant! De inhoud
is als van vanouds: leuke verhalen en bizarre weetjes. Dus veel plezier met het lezen
van het blad!

“Sneeuwles Gehoorzaamheid”
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Waar zullen we nu weer eens heen gaan?
Ongetwijfeld een vraag die alle hondenbezitters
weleens door het hoofd schiet. Met drie keer per
dag een rondje heb je snel de meeste
losloopgebieden in Alphen en omstreken wel
gehad.
Dat dagelijkse rondje begint snel te vervelen. Die ene leuke plek waar je zomers zo
fijn kan wandelen is in de winter geen optie, want over de bevroren sloten lopen de
honden zo de weg op. Of juist die route waar je ’s winter zo graag loopt, is midden in
de zomer nauwelijks een optie, omdat je bang bent dat je hond door het gebrek aan
(zwem)water halverwege oververhit neerstort. Nee, wij hondenbezitters hebben
eigenlijk een heel zwaar leven. Gelukkig is er een hele hippe oplossing: crowdsourcen!
Als iedereen nu zijn favoriete wandeling naar het clubblad stuurt, kunnen we allemaal
weer inspiratie opdoen. Aangelijnd of los; lopend, fietsend, steppend, skeelerend; in
Alphen, in de buurt, of misschien juist een prachtige plek op de Veluwe of ZuidLimburg. Het maakt allemaal niet uit. Doe iedereen een plezier en stuur je route op.
Met een plaatje van runkeeper, of gewoon het adres, maak het zo simpel of moeilijk
als je wil.
Vandaag de aftrap met een wandeling die
ik toevallig ook van iemand van de
hondenclub heb: het Bentwoud.
Het Bentwoud is een groot natuurgebied in
ontwikkeling gelegen tussen Zoetermeer,
Moerkapelle,
Waddinxveen,
Boskoop,
Hazerswoude en Benthuizen. Het wordt een
gevarieerd gebied met bos, waterpartijen,
moeras en grazige weiden doorsneden door
fiets en wandelpaden. Delen van het gebied
zijn al toegankelijk voor wandelaars o.a.
via een parkeerplaats langs de Hogeveense
weg (N455). De oprit bevindt zich komende
vanaf de N209 uit Alphen aan den Rijn een
paar honderd meters na de rotonde richting
Boskoop. Let op het bodje “parkeren over
100 meter”, want je rijdt de parkeerplaats
snel voorbij.
Vanuit
deze
parkeerplaats
is
een
wandelroute van 4 kilometer uitgezet, de
laarzenroute. Een toepasselijke naam, want
met alle bezoekers die hetzelfde pad bewandelen wordt het al snel een modderige
boel. In herfst en winter zijn je broekspijpen gegarandeerd tot aan je knieën vies. Met
de kinderwagen dan ook geen aanrader.
Omdat het een goed afgebakend terrein is, kun je ook gewoon op de bonnefooi gaan
wandelen. Echt verdwalen kun je er niet. Ronddwalen des te beter. Door de
afwisseling tussen bosschages en grasland kun je een zo lange slingerbeweging
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maken over de voormalige akkers als je wil. Let wel op als je
weer terug bij de auto komt. De N455 loopt er vlak langs en
auto’s rijden daar best snel, dus houd je hond in de gaten of
gewoon vast.
Over vasthouden gesproken. Een groot deel van het Bentwoud
is losloopgebied. Dit geldt echter niet voor het hele terrein. De
grenzen van het losloopgebied zijn aangegeven met bordjes.
Tot zover de eerste wandeling. Doe je clubgenoten een plezier
en stuur ook jouw favoriete wandeling naar:
clubblad@hondenclub.nl
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Gezocht vrijwilligers!!!
De AHC draait in zijn geheel op de inzet van vrijwilligers en
zonder vrijwilligers
bestaat er geen AHC!
Als u wat voor de club zou willen betekenen laat ons dat dan even weten, want aan vrijwilligers
hebben wij altijd een tekort.
Wij kunnen uw hulp gebruiken bij bijvoorbeeld: terrein onderhoud, bar, cursussen, schoonmaak,
bij evenementen, etc.
Te veel om hier op te noemen.
Behalve vrijwilligers voor taken op vaste momenten, zoeken we ook mensen die bereid zijn om af
en toe hun handen uit de mouwen te steken.
Als tegenprestatie bieden wij:
-

Gratis cursus met 1 hond
Geweldig jaarlijks vrijwilligersfeest
Of een bedankje voor de dag dat je helpt

Wilt u ook deel uitmaken van een enthousiaste ploeg?
Neem contact op met Femke Wiegel!

Femkewiegel@hondenclub.nl
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Het werd weer eens tijd
voor een vervolgafspraak
voor mijn oude Golden
Sybel van 14,5 jaar. Met
haar ga ik al jaren naar
Marijke Hegemans in Ter
Aar. Gemiddeld één keer in de maand/twee maanden komt Sybel bij haar om het
oude hondenbeest weer wat losser te maken. Sybel vind het heerlijk en knapt er
zichtbaar telkens van op. Wij krijgen na afloop altijd ‘huiswerk’ mee om Sybel soepel
en los te houden. Ook mijn andere honden hebben wel eens een bezoekje bij Marijke
gehad na een blessure of operatie.
Dus Marijke gebeld of ze geïnterviewd wilde worden en die vond het heel leuk dus
oude hond ingeladen en op naar Ter Aar.
Terwijl Sybel knorrend ligt te genieten van haar massage en acupunctuur behandeling
stel ik onder het genot van een bakje koffie de vragen.
Wat is kort omschreven een fysiotherapeut?
Een fysiotherapeut geeft invloed op het bewegingsapparaat van mens en dier. Door
middel van het toedienen van fysische prikkels zoals massage, oefentherapie,
bewegingstherapie en fysiotechniek. De fysiotherapeut werkt voornamelijk aan de
spieren, pezen en banden van mens en dier.
Wat voor opleiding moet je volgen om dierenfysiotherapeut te worden?
Je moet minimaal Havo hebben of HBO richting fysiotherapie humaan.
Dan volg je de opleiding Humane Fysiotherapie. Wil je je verder bekwamen in de
dierenfysiotherapie dan volgt er nog een tweejarige opleiding. Je moet dan minimaal
wel één jaar ervaring hebben in de humane fysiotherapie.
Het examen voor dieren fysiotherapie is zowel op paarden als honden. Iedere
dierenfysiotherapeut is dus ook een humane fysiotherapeut.
Hoe lang ben je al (dieren)fysiotherapeut?
Humaan zo’n 26 jaar en voor dieren ongeveer 15 tot 16 jaar.
Wat doet een fysiotherapeut nou precies?
Een fysiotherapeut probeert door middel van massage en diversen technieken en
therapieën het bewegingsmechanisme van mens en dier te verbeteren. Hierdoor
kunnen de spierspanningen en pijn verminderen. Eventuele blokkades in het lichaam
worden opgelost waardoor het lichaam weer vrijer kan bewegen en de pijn afneemt of
verdwijnt.
Ook geven wij preventieve therapie en kan een fysiotherapeut ondersteunen bij een
sport hond/paard om blessures te voorkomen. Want voorkomen is altijd nog beter dan
genezen.
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Wat er leuk aan dit beroep?
Als voornaamste toch wel de omgang met mensen en dieren. Het helpen van mensen
en dieren zodat ze vooruit gaan en minder pijn hebben.
Jij werkt voornamelijk met paarden en honden maar heb je ook wel eens
andere rare diersoorten in je praktijk gehad?
Jazeker, een keer een dikbilkoe. Maar ook wel regelmatig poezen en konijnen.
Werk je ook nog als humane fysiotherapeut?
Ik werk ook met mensen. Sowieso één ochtend in de week werk ik als humane
fysiotherapeut op een praktijk. Ook ben ik invaller bij ziekte en vakantie van collega
fysiotherapeuten. In mijn eigen praktijk behandel ik ook mensen.
Wanneer ga je naar een fysiotherapeut?
Naar een fysiotherapeut ga je altijd na doorverwijzing van een dierenarts omdat er
ergens een bewegingsbeperking of pijnklacht is. Het kan zijn dat de hond bijvoorbeeld
niet meer in de auto wil springen, iets wat de hond voorheen wel altijd deed. Of de
hond loopt licht kreupel. Na een operatie of ongeluk kan fysiotherapie ondersteunend
werken aan een spoediger herstel. De fysiotherapie is hierbij dan een aanvulling op de
behandeling van de dierenarts.
Het komt ook regelmatig voor dat een eigenaar rechtstreeks voor fysiotherapie of
advies komt. Voor dieren fysiotherapeutisch onderzoek van een sportpaard/hond is
een verwijzing niet nodig. Mocht er echter bij dit onderzoek iets bijzonders optreden
dan wordt de desbetreffende dierenarts alsnog door mij ingelicht.
Er is dus overleg met de dierenarts?
Jazeker, zowel daarvoor als daarna. De ene keer per mail de andere keer weer
telefonisch. Bij een nieuwe doorverwezen patiënt bel ik van tevoren desbetreffende
dierenarts voor meer informatie zodat ik de juiste therapie toe kan passen.
Jij doet naast de fysiotherapie ook acupunctuur, doet iedere fysiotherapeut
dat?
Nee, want ook hiervoor moet je eerst weer een opleiding volgen. Ik heb zelf de
vierjarige humane opleiding hiervoor gevolgd. Aansluitend heb ik ook nog de
tweejarige opleiding Osteopathie bij het paard gevolgd.
Hoe vind ik een goede fysiotherapeut bij mij in de buurt?
Ga naar de site van de NVFD (Nederlands Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren).
De meeste dierenfysiotherapeuten zijn hier bij aangesloten. De NVFD draagt zorg dat
iedere dierenfysiotherapeut jaarlijks wordt bijgeschoold en hierdoor bij blijft met de
nieuwste technieken en toepassingen.
Wil je zelf nog niets kwijt?
Ik ben gek op dieren en ben dan ook een gelukkig persoon die van haar hobby haar
beroep heeft kunnen maken. Liefde voor het dier staat bij mij hoog in het vaandel en
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wat is er nou mooier dan een dier te kunnen helpen en ondersteunen zodat deze zich
beter voelt.
Voor de mensen thuis, kijk goed naar uw dier.
Zijn er veranderingen in gedrag en/of in het bewegingspatroon van uw dier blijf er
niet mee lopen maar ga ermee naar een dierenarts. Wil de hond niet meer in de auto
springen of loopt deze opeens langzamer dan normaal blijf er niet mee lopen! Ook
oudere dieren hebben meer zorg nodig.
Bovenal, geniet van je beest!
Meer informatie kunt u vinden bij:
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren www.nvfd.nl
Marijke Hegemans www.fysiotherapie-voor-dieren.nl
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Ten (geboren op 10-10-10) is onze
derde Border Collie en de eerste hond
waar ik “Gehoorzaamheid” mee train.
De andere twee Borders, Vasca en
Flynn heb ik wel opgevoed, maar zodra
ze de basis gehoorzaamheid hadden en
ze konden doorstromen naar de andere disciplines, in ons geval Flyball en
Behendigheid, ben ik gestopt met trainen.
Ten is een ontzettend braaf en fanatiek teefje en toen zij anderhalf jaar oud was,
waren wij al in het bezit van het SHH diploma, GGB diploma en GG1 diploma!
Al deze niveaus haalden we eigenlijk zonder problemen en doordat het zo goed ging
werd ik steeds fanatieker. Ik ben dus ijverig door gegaan met trainen en niet alleen
op de club maar vooral ook thuis, want ik heb wel gemerkt dat je er niet komt met
alleen een uurtje in de week bij de club oefenen.
Het GG2 programma is ontzettend leuk om te doen en een echte uitdaging voor ons.
Helaas, langzaam maar zeker slopen er bij ons toch allerlei rare dingen in tijdens de
trainingen. Het aller vervelendste op dit moment is toch “de aanvallen” van Ten op de
pylonnen en halve bollen. Bij het vooruitsturen moet de hond achter een plastic halve
bol gaan staan en Ten gaat in volle snelheid naar de halve bol en grijpt deze met haar
bek, zo ook de pylon waar ze achter moet gaan staan en de pylonnen waar de
geurstokjes in zitten voor het “verwijzen”! Ik ben er al tijden mee bezig om haar dit af
te leren en ik ben nu zover dat ze vaak de eerste keer nog in “de aanval” gaat en
daarna keurig doet wat ze moet doen! Verder kon ze altijd best wel goed volgen maar
opeens bemerkte ik dat ze eigenlijk wel steeds erg ver voor me uit liep en niet echt
naast me! Moest ik een bocht naar links nemen dan struikelde ik zowat over haar!
Dus…………ik ben nu weer helemaal terug bij af en ben opnieuw begonnen om haar
keurig naast me te laten lopen.
Met de wetenschap dat we het hele GG2 programma nog niet helemaal beheersen wil
ik met Ten dit jaar toch de onderlinge AHC clubcompetities en FHN wedstrijden op
GG2 niveau gaan lopen.
Afgelopen zaterdag hadden we dus onze eerste clubcompetitie. Harry had vooraf nog
met Ten behendigheid getraind, maar dat heeft totaal geen invloed op haar prestaties
bij de gehoorzaamheid want ze blijft altijd even enthousiast.
We starten met “zit en blijf 2 minuten uit zicht” en “af en blijf 4 minuten uit zicht” en
dit zijn de oefeningen waar Ten heel goed in is! Zo braaf………maar ik had het al
gemerkt tijdens de laatste training dat ze bij de “af” reageerde op de “af” van iemand
anders (deed ze anders nooit) en ook nu ging ze dus al “af” bij het commando van
iemand voor me! Jammer, 1 puntje aftrek maar toch een 10 en een 9 gescoord.
Daarna kwam het onderdeel “los volgen”! Het ging al met al nog niet zo slecht! De
dag ervoor had ik nog ijverig getraind om haar goed naast me te laten lopen en dat
deed ze nu, zeker in het begin wel aardig maar op een gegeven moment liep ze toch
weer te ver voor me uit! En verder “snept” ze wel eens naar me tijdens het volgen
(ongeduld) en dat deed ze, jammer genoeg, nu ook! Ik hoopte nog dat de
keurmeesters, Rinske en Anette het niet gezien zouden hebben maar die zagen echt
alles: 4 punten aftrek en een 6 gescoord, gelukkig toch nog een voldoende.
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Tja, toen kwam het onderdeel “vooruitsturen, positie en aansluiten”…..…wat zou ze
gaan doen! De halve bol grijpen? En wat deed ze? Ze ging keurig achter de verkeerde
bol staan/liggen, namelijk achter een van de bollen die de driehoek aangeven waar ze
tussen door moeten lopen! Na een aantal nieuwe pogingen greep ze tenslotte toch
nog de bol waar ze achter moest staan: 0 punten!
Laatste onderdeel “verwijzen van voorwerp”! Ik vind het best knap van mezelf dat ik
Ten heel snel geleerd heb wat de bedoeling hiervan is. Ze stoppen namelijk een stokje
met jouw geur in een van drie pylonnen en de hond moet bij de pylon gaan zitten
waar het stokje in zit en daar keurig blijven zitten totdat je het stokje daar onder
vandaan gehaald hebt. Maar ja, ik heb natuurlijk bij Ten het probleem van “val de
pylon aan”, zeker de eerste keer. En dat gebeurde dus ook! Ze holde meteen naar de
eerste de beste pylon om die aan te vallen en in haar bek te nemen. Gelukkig mocht
ik het nog een keer doen en toen ging ze keurig beheerst alle pylonnen langs om bij
de goede pylon de zitpositie aan te nemen. Zie je wel, ze kan het wel, maar ja, toch
natuurlijk 0 punten gescoord.
We hebben dus nog een hoop te leren Ten en ik, nou ja vooral ik! Het is echt een
uitdaging voor me om alle oefeningen onder de knie te krijgen en ik blijf lekker door
trainen met haar, gewoon….. omdat we het allebei hartstikke leuk vinden!
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2 februari zijn wij gestart met de eerste onderlinge wedstrijd voor de GG competitie.
Helaas waren er niet zoveel aanmeldingen en wij hopen dat er de volgende keer meer
combinaties mee gaan doen met de competitie. (zaterdag 2 maart)
Onderstaand treffen jullie de uitslag aan van deze geslaagde middag, op naar de
volgende competitiedag!
Michèle Taffijn, Annie Kuijpers en Anette lens
Coördinatoren G&G

Niveau
GGB

Telling

Af blijf 2 min
Appel op afstand 1 m
Volgen aangelijnd
Volgen los
Gedrag t.o.v. andere honden

10x1
10x3
10x2
10x2
10x2
totaal

GG1
Zit blijf 1 min in zicht
Af blijf 2 min uit zicht
Appel op afstand 5 m
volgen los
Gedrag t.o.v. andere honden

10x1
10x1
10x3
10x3
10x2
totaal

GG2
Zit blijf 2 min uit zicht
Af blijf 4 min uit zicht
Volgen los
Verwijzen van voorwerp
Vooruitsturen-posities-aansluiten

10x1
10x1
10x2
10x3
10x3
totaal

GG3
Zit blijf 2 min uit zicht
Af blijf 4 (6) min uit zicht
Pylon-3hoek-posities-aansluiten
Verwijzen van voorwerp
Volgen los

10x1
10x1
10x3
10x3
10x2
totaal

Deelnemers met hond
Ingrid
Deacon
9
15
16
14
16
70
Michèle
Phaedra
Aad
Dinky D.
Jive
Caitlin
10
5
0
0
0
9
27
18
18
27
21
15
16
16
0
80
60
42
Yvonne
Michèle
Annie
Leontienne
Terra
Clip
Ten
Ryan
10
0
10
10
10
9
9
8
18
14
12
12
24
30
0
0
21
24
0
0
83
77
31
30
Anette
Rinske
Michèle
Aad
Blacer
Buzzard
Codi
Gwyneth
10
8,5
10
0
9,5
9,5
9,5
10
28,5
21
28,5
9
30
27
0
30
19
17
19
14
97
83
67
63
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Binnenkort meer….. van TopDog Hondencasting
Bureau…….
We mogen er nog niets over vertellen…. het is
nog een beetje geheim. Maar Mariette van de Vos
en Anita Metselaar hebben samen met (de op de
AHC uitgebreid bekende) Golden Retriever Sticker
meegewerkt aan de Caps Club.
In samenwerking met de TROS en in co-productie
met Bing Film TV, introduceert Lucille Werner met
haar LWF de nieuwe drama serie Caps Club! Caps
Club wordt mede mogelijk gemaakt door NSGK.
Bijna twee jaar liep Lucille Werner al met het idee
rond een serie te maken waarin een hoofdrol is
weggelegd voor iemand met een handicap. Met de
spannende jeugdserie Caps Club komt haar droom
uit.
De Lingo-presentatrice staat erom bekend met haar
Lucille Werner Foundation (LWF) mensen de kans te
geven hun handicap om te zetten in kansen en
kracht.
Het verhaal van Caps Club begint bij een slechtziend jongetje, Cappie (Daan de
Groot). Hij stuit samen met zijn beste vriendin Sam (Eefje Paddenburg), uitvinder
Siggy (Jermain de Deugd), goochelaar Ruben ( Timo Verbeek), eigenwijze Charlotte
(Leonie Elbert) en Golden Retriever Sticker (Sticker) op het mysterie van de Schoppen
Heer.
,,Daan is een jaar lang opgeleid tot een fantastisch acteur", vertelt Werner na afloop
van een geslaagde draaidag. ,,In Caps Club speelt Daan de rol van Cappie. Zijn vader
is een onhandige politieagent in het dorpje Hughenvliet. Doordat Cappie slecht ziet,
heeft hij andere zintuigen goed ontwikkeld waardoor hij zijn vader kan helpen met het
oplossen van het mysterie van de Schoppen Heer. In het dorp gebeuren vreemde
dingen. Er verdwijnen schilderijen en de stroom valt opeens uit. “Cappie en zijn
vrienden stuiten op een complot dat ze vanuit hun boomhut proberen te ontrafelen.",
zegt Lucille.
Jermain de Deugd, Siggy in de serie is zelfs Cappies-deelnemer geweest. Met deze
dramaserie wil ik laten zien dat het heel normaal is dat de kinderen met een handicap
hoofdrollen vertolken in een tv-programma zonder dat de nadruk ligt op hun
handicap. Jermain zit in het dagelijks leven ook in een rolstoel. In de serie is hij de
uitvinder, zijn handicap doet er niet toe.
Naast de jonge, nog onbekende acteurs vindt Werner het geweldig dat de dramaserie
gedragen wordt door ‘klinkende namen’ als Leontine Borsato, Vincent Moes, Mike
Libanon en Leona Philippo. “Ik ben er ongelooflijk trots op dat zij mee willen doen.
Caps Club wordt een serie voor het hele gezin. Spannend, maar niet eng!"
TELEGRAAF, 25 oktober 2012 RONNEKE VAN DER GENUGTEN
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AHC-ers naar Agility Championships E urope!
Een sms-je van Michèle: “Gefeliciteerd met je
selectie voor ACE/IFCS in Spanje!” ‘Waar gaat dit
over?’, dacht ik. ‘Is dit wel voor mij bestemd?
Gefeliciteerd met wat??’ De site van de FHN gaf
duidelijkheid. Om het jaar doet er een team mee aan het WAC, de World Agility
Championships. Omdat dat slechts om het jaar is, is er met ingang van dit jaar in het
jaar dat er geen WAC is een Europese variant, ACE. En op de lijst van geselecteerden
stonden ikzelf met Jive, Willy Kinkel met Dani en Nelleke Slingerland met Moby Dick.
Een internationaal toernooi is een droom om aan mee te doen. Maar er komt ook nog
wel wat bij kijken. Vrije dagen regelen voor een juf buiten de schoolvakantie was de
eerste hindernis, maar die was te nemen. Dan waren er nog de kosten, die best hoog
zijn.
Er wordt me wel eens gevraagd of
ik prijzengeld krijg als we iets
winnen. Nou, niet dus. Het kóst
ontzettend veel geld. Dan nog
nadenken over de reis. Gaan we
vliegen of rijden. Na overleg met
het thuisfront besloten om deze
kans te benutten en mee te gaan
naar Spanje. Willy besloot ook om
te gaan, waardoor we met twee
AHC-ers op de lijst stonden. Later
zijn Michèle met Dinky Dutch en
Clip en Anne-René met Mirre en
mijn
eigen
Murphy
nog
toegevoegd.
En daar bleef het niet bij, want
naast lopers zijn er zelfs AHCers
die als supporters mee gaan om
ons aan te moedigen. Marc en
Rinske Groen en Joyce van den
Berg reizen mee naar Gerona en
zitten
net
als
alle
andere
Nederlanders
in
het
hotel
Costabella,
dat
voor
de
gelegenheid is omgedoopt tot
Costabella Hollandia.
Eén van de scheidsrechters is ook een AHC-er, Wim Bekendam is weer door het IFCS
gevraagd om internationaal te keuren. 4 tot en met 7 april gaat het gebeuren, dan
zitten we in Gerona, Spanje! We hebben er zin in! We gaan ons best doen om Oranje
zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. In een volgend clubblad zullen we verslag
doen van onze belevenissen.
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Behendig Europa heeft er een sportief evenement
bij gekregen. De Internationale Federatie voor
Honden Sporten (het IFCS) organiseert naast het
twee jaarlijkse wereldkampioenschap vanaf dit
jaar in de andere jaren toernooien in
verschillende werelddelen, voor Noord & Zuid
Amerika, voor Azië en dus ook voor Europa. Spanje heeft de primeur, want van 4 tot
en met 7 april 2013 vindt in Gerona het eerste Agility
Championships Europe (ACE) plaats.
Voor Nederland is er een team samengesteld waar uiteraard
de nodige AHC-ers in terecht zijn gekomen. Dit zijn Willy
met Dani, Michèle met Clip en Dinky Dutch, Yvonne met Jive
en Murphy en Anne René met Mirre.
Ik vind het een fijn idee dat zij mee mogen en willen doen.
Vooral omdat zij van te voren al wisten wie zij daar als één van de scheidsrechters
zouden moeten trotseren. De Spaanse organisatoren hebben mij namelijk als één
ervan uitgenodigd. Samen met twee anderen mag ik de verschillende parkoersen
ervoor bedenken en de deelnemers gaan keuren wanneer zij zich op de verschillende
onderdelen met elkaar gaan meten.
Welke onderdelen ik toebedeeld heb gekregen houd ik nog onder de pet. Want zelfs
“mijn” AHC-ers gun ik geen enkel voordeel van het feit dat zij mij wat beter kennen
en misschien alvast wat truckjes die ze van mij verwachten kunnen gaan oefenen.
De komende tijd ga ik mijn best doen om originele en
uitdagende opstellingen te bedenken. Misschien is het een
goed idee om tijdens de trainingen af en toe bij de
wedstrijdlopers te kijken naar wat zij het moeilijkst
vinden. Dat plak ik dan allemaal achter elkaar en Voila!
Voor
de
gelegenheid
heb
ik
mijn
motto
als
behendigheidscheidsrechter in de locale voertaal laten
omzetten: Nunca subestimes el poder de una mente
enferma. (In het officiële reglementaire Engels: Never
underestimate the power of a sick mind.)
Toch hoop ik dat mijn fluit in het Spaanse niet te veel voor de deelnemers zal klinken.
Voor iedereen die mee doet, mee gaat of mee leeft, wens ik een sportief en mooi ACE
2013.
Aurelia en ik zijn van plan er een leuk uitstapje van te maken. We nemen onze
honden gezellig mee en gaan aansluitend aan het toernooi nog een weekje samen
genieten in het zuiden van Europa.
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Besteed veel tijd aan het sociaal om leren
gaan met andere honden. Uiteraard bij ons op
de hondenclub, maar ook tijdens het
wandelen. Ga wandelen op een veilig terrein
waar meerdere honden komen. Steek er
zeker het eerste jaar veel energie in want dit
dragen ze de rest van het leven met zich mee. En hoe fijn is het niet dat je met een
sociale hond straks zonder angst lekker op het strand of in een bos kan lopen zonder
dat hij andere honden ’lastig valt’.
Tip van de trainer
Bedenk bij je pup alvast wat ‘later als hij groot is’ de regels zullen zijn. Wat hij straks
niet mag (kan natuurlijk per persoon verschillen), mag hij als pup ook niet.
Bijvoorbeeld springt de pup op de bank consequent blijven en hem ervan af halen.
Gaat hij graven in de tuin haal hem daar weg. Komt hij in de keuken tijdens het eten
koken stuur hem uit de keuken. Tijdens het eten bedelen, leer hem naar zijn plaats te
gaan tijdens het eten. Bedenk bij alles wat dat schattige kleine pluizebolletje doet, of
je dat gedrag als hij straks 40 kilo weegt ook nog wil.
Tip van de trainer
Voorkomen is beter dan genezen. Dus zorg dat Fikkie niet kán stelen of slopen door
de hond als hij of zij alleen is in de bench te doen en ruim je spullen op zodat de hond
er niet bij kan. Zo voorkom je vervelend gedrag en kun je je energie steken in het
aanleren van gedrag dat je wel graag ziet.
Tip van de trainer
Honden reageren vaak sterk op hoe je je gedraagt. Maak daarvan gebruik om naast je
commando’s ook met je lichaamstaal te communiceren. Bijvoorbeeld bij het verschil
tussen volgen en blijven. Stap met het linkerbeen weg als de hond met je mee moet
en met het rechter als die moet blijven.
Tip van de trainer
Zoveel verleidingen op het trainingsveld: andere honden, konijnenkeutels, rennende
mensen bij de behendigheid. Probeer te voorkomen dat je gaat mopperen op je hond,
maar leidt de hond af als hij niet met jou bezig is; pak een voertje of zijn speeltje en
laat je stem leuk klinken. Doe eens anders dan anders en neem de hond intussen de
andere kant op: weg van wat zijn aandacht vroeg. Aandacht van de hond weer terug?
Dan is hij knap, dus een grote beloning.
Tip van de trainer
Heeft jouw hond ook zo'n last van pekel op straat? Smeer voor het uitlaten even een
goede klodder vaseline onder de voetzooltjes. Dat scheelt een boel gehinkel!
Tip van de trainer
Valsspelen mag best in de training. Dus wil je graag dat je hondje netjes recht naast
je zit, ga dan eens naast een hek staan en doe daar de oefening. Zit ‘ie vanzelf recht
tussen jou en het hek in.
Tip van de trainer
Okay, de honden mogen niet in de kantine. Maar je kunt natuurlijk altijd nog na de les
je terras-oefening trainen op het overdekte terras dat aan de kantine vastzit. Lekker
kopje koffie erbij een Fikkie leert intussen netjes rustig te wachten terwijl de baas een
gezellig praatje maakt. Dat is pas leuk trainen!
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Intussen thuis – tip van de trainer
Er zijn van die dingen die je moeilijk kunt trainen op de hondenclub, maar waar je
thuis wel tegenaan loopt. We doen als Alphense Honden Club ons best iedereen zo
goed mogelijk te helpen bij het opvoeden van hun hond, maar niet iedere situatie kun
je goed nabootsen op een veld. Ook voor zulke “thuisproblemen”kunt u uiteraard bij
onze opvoedtrainers terecht. Vraag gewoon na de les om een tip van de trainer. We
kunnen niet alles oplossen, maar vaak wel nuttige suggesties doen. Of eventueel onze
gedragstherapeuten om raad vragen.
Neem bijvoorbeeld het volgende probleem: mevrouw Jansen traint in de opvoed met
haar hond Fikkie. Fikkie doet het leuk op de cursus. Hij beheerst de oefeningen en
samen willen ze over een paar maanden proberen het SHH diploma te halen. Thuis is
er echter een probleem: als er bezoek is, is Fikkie zo enthousiast, dat hij tegen
iedereen aanspringt. De buurvrouw vindt het niet zo erg, maar voor oma is het al
minder leuk, en de kinderen van haar beste vriendin worden bijna omver gegooid.
Wanneer je met je hond al een poosje meetraint, kent de trainer waarschijnlijk zowel
onze fictieve mevrouw Jansen als Fikkie al een beetje. De tip zal dan ook afhangen
van de persoonlijke situatie, maar in zijn algemeenheid kunnen een aantal dingen
vaak al helpen.
Een deel kunnen we natuurlijk op het terrein oefenen. Eerst leren we de hond dat als
de trainer aankomt, Fikkie rustig naast zijn baas blijft zitten. Het voordeel van trainers
is, dat die zich vrij voorspelbaar (kunnen) gedragen. Dus opspringen lukt niet, dat had
de trainer namelijk aan zien komen. Dat geeft mevrouw Jansen de mogelijkheid om
Fikkie rustig naast zich neer te zetten en hem enorm te belonen als hij rustig doet.
Fikkie is vrij slim, dus vrij snel snapt hij het idee: er komt een trainer aan, ik ga
zitten: ik krijg koek. Een goede deal. Maar dan gaat de trainer pesten: Fikkie moet
ook blijven zitten als de trainer aan komt rennen. Fikkie moet ook blijven zitten als de
trainer mevrouw Jansen opeens om de hals valt alsof ze elkaar al jaren niet hebben
gezien (ja hoor, dat doen we heel overtuigend). Fikkie vindt het moeilijk, maar na een
paar lessen kan hij het. Hij heeft geleerd: als ik op het trainingsterrein ben en de
trainer gaat rare dingen doen, moet ik rustig gaan zitten.
Meneer Pieterse zit in hetzelfde klasje met zijn hond Wodan. Hij mag Wodan even aan
de trainer geven, want hij wordt ingezet als figurant. Meneer Pieterse wordt
geïnstrueerd, dus hij weet ook hoe hij moet voorkomen dat Fikkie tegen hem
opspringt. Wat Fikkie dan ook meteen gaat doen, want meneer Pieterse is niet de
trainer, dus daar mag je wel tegen opspringen. Maar al snel snapt Fikkie dat dit
eigenlijk hetzelfde spelletje is. Hij heeft geleerd: als ik op het trainingsterrein ben en
mensen gaan rare dingen doen, moet ik rustig gaan zitten.
Maar mevrouw Jansen is nog helemaal niet blij. Al die moeite heeft ze al gedaan,
maar thuis springt Fikkie nog steeds op. Ook daarvoor heeft de trainer een tip:als
Fikkie de situatie thuis nog niet aankan, gaan we voorkomen dat het kan gebeuren.
Dus als er bezoek komt, voorkomt mevrouw Jansen gewoon dat Fikkie erbij kan. Hij
mag lekker in de bench. En als tante Mien uit Zwolle onverwachts aan de deur staat,
moet ze heel even wachten, want de deur gaat eenvoudig weg niet open totdat Fikkie
ergens rustig in zijn bedje zit. En intussen vertellen we Tante Mien dat ze de hond
maar even met rust moet laten, desnoods verzinnen we een enge besmettelijke
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ziekte. Jammer voor Fikkie, maar bezoek is er even niet voor hem. Koekjes zijn er
trouwens wel voor hem, als hij rustig in zijn bench zit.
En dan komt de opgaaf der opgaven. Mevrouw Jansen moet namelijk de buurvrouw
uit gaan leggen dat het WEL erg is dat Fikkie tegen haar opspringt en dat ze hem
NIET uitgebreid jubelend gedag moet zeggen. “Oh, maar ik vind het niet erg hoor”
willen we niet meer horen. Het voordeel van het feit dat de buurvrouw zo dol op Fikkie
is, is dat ze ook bereid is om tijd en moeite te steken in zijn training. Dus de
buurvrouw wordt geïnstrueerd op dezelfde manier als meneer Pieterse op de club.
Mevrouw Jansen maakt een afspraak met de buurvrouw wanneer ze langs komt en
zorgt dat ze helemaal is voorbereid met een lijn aan de hond, koekjes, speeltjes, alles
wat ze op de hondenclub ook heeft gebruikt. En Fikkie begint het verband te zien. Ook
als ik thuis ben en mensen gaan rare dingen doen, moet ik rustig gaan zitten. Want
na de buurvrouw volgt de buurman, de kinderen van haar beste vriendin. Oudtante
Agaath. Fikkie begint al bijna te gapen als er bezoek komt. Oh ja, mensen, dan moet
ik gaan zitten. Gelukkig laat mevrouw Jansen zich door dit succes niet bedotten. Als er
onverwacht en ongeinstueerd bezoek komt, moeten ze even wachten voor de deur,
want dan gaat Fikkie eerst netjes in zijn bench. Net zo lang tot hij het ECHT kan.
Nu is Fikkie in ons verhaal wel een braaf hondje, hij leert snel, Dat is het voordeel van
een verzonnen hond, die doet redelijk wat je wil. Het verhaal van Fikkie is een
samenraapsel van alle tips die onze opvoedtrainers hebben gegeven op dit probleem.
Hebt u een echte hond en een echte vraag? Stel hem aan uw eigen trainer. Die heeft
vast een echte tip.
En misschien overbodig, maar een laatste tip van de trainers: begin met je pup direct
met de moeilijkste stap: alle buurvrouwen, vage bekenden, leuke buurtkinderen
vertellen dat JIJ het WEL erg vind als Fikkie opspringt. Honden trainen is vaak ook
mensen trainen. Succes!
De opvoedtrainers
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Verplicht chippen en registreren van honden
vanaf 1 april 2013 een feit!
Na jarenlang gesproken te hebben over het
verplicht chippen en registeren van honden,
wordt deze verplichting vanaf 1 april aanstaande
een feit.
Alle pups moeten dan binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden. Voordat de
pups 8 weken oud zijn, moeten ze bovendien worden geregistreerd bij een door het
Ministerie van Economische Zaken aangewezen databank. Honden die worden
geïmporteerd moeten binnen 2 weken worden geregistreerd. Op deze manier wil de
staatssecretaris van Economische Zaken de malafide en illegale hondenhandel
aanpakken.
De verplichting komt er op neer dat alle pups bij de fokker gechipt worden. Binnen 8
weken nadat de pup geboren is, moet hij bovendien geregistreerd worden bij een
databank. Zo wordt het chipnummer gekoppeld aan de adresgegevens van de hond
en zijn eigenaar. Bij een verhuizing of als de hond een nieuwe eigenaar krijgt, moeten
de gegevens in de databank worden aangepast. Als de hond overlijdt, moet hij
worden uitgeschreven. Zo blijven de gegevens in de databank altijd actueel.
Behalve dat de overheid op deze manier de malafide en illegale hondenhandel kan
opsporen en aanpakken, heeft het chippen en registreren ook voor de hond en zijn
baasje een belangrijk voordeel. Mocht de hond onverhoopt kwijtraken en weer
gevonden worden, dan kan hij dankzij de chip en registratie veel gemakkelijker
thuisgebracht worden. 06-02-2013 Bron: LICG
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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

Voor uw bestelling:
0172-421851
Ook voor onze bezorg service!

Royal Canin
Maxi en/of Medium Adult 15 kilo
NU: €49,95
t/m 03-03-2013
Bezoek NU onze webwinkel
Op www.petsplace.nl
Bestellen kan ook in de winkel of via
996@petsplace.nl
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Winkelcentrum Winkelhof
Winkelhof 51
2353 TT Leiderdorp
071-5890044
408@petsplace.nl

Bij inlevering van de ingevulde
hoekbon:

€5,00 KORTING OP EEN
MAND OF KUSSEN
NAAR KEUZE

U bent nu ook welkom in onze tweede
vestiging in winkelcentrum Winkelhof
in Leiderdorp

Postcode
…..
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1. Stel jezelf even voor, wat is je rol binnen de
Alphense Hondenclub?
Mijn naam is Nico Beukenholdt, 41 jaar, getrouwd
met Monique, zoon Jeffrey van 16 en dochter Alissa
van 13. Ik woon in Leiderdorp.
Bij de hondenclub loop ik nu ongeveer een half jaar
mee als aspirant trainer. Eerst meegelopen bij de puppen, nu bij de opvoed 2.
Ik heb 2 Shelties. Met Sem doe ik nu BEH2 en met Charlie doe ik Combisport.
2. Hoe lang doe je dit al?
Ik ben bij de Alphense hondenclub ruim 1 jaar geleden begonnen met Sem bij de
opvoed 1. Hiervoor heb ik een Parson Jack Russel gehad waarmee ik gehoorzaamheid
heb gedaan bij de Hofstad.
3. Hoeveel honden heb je op dit moment?
Op dit moment heb ik 2 Shelties.
4. Wat zijn de volledige namen en geboortedata van je honden?
Sem: Orion Hunter of Peeriedog 21-12-2010
Charlie: Pon de Replay Vanilla Hills 08-06-2011
5. Hoe ben je aan hen gekomen?
Sem hebben we gevonden via de rassenvereniging. Hier hebben wij een keuze
gemaakt voor een fokker. Zijn vader heeft diverse Europese prijzen gewonnen, en
stond goed aangeschreven.
Toen we op zoek waren naar een vriend voor Sem, wilden we niet perse een pup. Zo
kwamen we Charlie tegen op het internet. De toenmalige eigenaren zochten een goed
adres omdat zij te weinig tijd voor hem hadden.
6. Heb je cursussen met je honden gevolgd? Welke?
Met beiden heb ik SHH gehaald. Met Sem heb ik ook nog GGB en BEH1 gehaald, en
nu doe ik BEH2.
Met Charlie doe ik nu een tijdje Combisport. GG zit nog in de planning.
7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je honden?
Leukste: Beide zijn ze altijd vrolijk, lief en altijd in voor een spelletje.
Minst: Sem vergeet soms dat hij een Sheltie is en kan best dominant zijn, Charlie
heeft soms nog wat moeite met alleen thuis blijven, en kan buiten nogal eens
schrikken van bepaalde dingen.
8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je honden?
Sem houdt van alles wat je kunt ophalen, dingen die je in de rondte kunt slingeren en
trekspelletjes (bal, touw, flos).
Charlie houdt vooral van hondenknuffels en een rubber zacht hondenballetje.
9. Wat eten je honden het liefst?
In principe alles, jammer genoeg mogen ze niet zoveel i.v.m. gevoelige darmen.
Favorieten zijn gekookt ei en pens snoepjes.
10. Wat of waar zijn de favoriete slaapplaatsen van je honden?
Meestal op een plekje op het kleed bij de bank, en ’s nachts op hun eigen kussen in
de tuinkamer.
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11. Gaan de honden mee op vakantie?
Als we met de auto gaan, dan gaan ze altijd mee. Als we naar het buitenland gaan,
dan blijven ze lekker bij oma.
12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu
hebt? Waarom wel of niet?
Wij wilden altijd al of een Sheltie of een Border collie. Sinds we Shelties hebben,
hebben we er nog geen moment spijt van gehad. Het zijn leuke, enthousiaste, speelse
en slimme honden, en passen prima bij een gezin.
13. Wat is het dag patroon van je honden? (Bijvoorbeeld is je hond de halve
of hele dag alleen)
In principe zijn de honden nooit alleen. Omdat we een eigen zaak hebben, kunnen ze
altijd mee. Dus aan aandacht geen gebrek.
14. Wat wil je graag nog bereiken met je honden?
Met behendigheid en combisport hoop ik wedstrijden te kunnen gaan lopen. Ook wil ik
graag nog verder met GG.
15. Loop je wedstrijden/shows?
Nee, nog niet. Maar wanneer ik er klaar voor ben gaat dit zeker gebeuren
(wedstrijden dan, geen shows).
Ik geef de pen door aan Steph Kusters-Steinman.
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De eerste of derde clubcompetitie op
zaterdag 16 februari 2013?
Wat hebben we in spanning gezeten
zeg!!! Niet of we goed zouden lopen,
niet hoe de parcoursen zouden zijn, niet
of onze hondjes klaar waren voor de
nieuwe competitie....
Nee, alles draaide om het weer, 8 december hadden we al moet aflasten vanwege
vorst en sneeuw, 19 januari was helaas hetzelfde en weer afgezegd....
Tot vrijdagmiddag 2 uur wisten we het nog niet, doen we het wel of doen we het niet
morgen......We deden het en gelukkig maar, het was een geweldige dag om
competitie te lopen en ook het veld viel erg mee.
Hieronder de uitslagen en op naar de tweede wedstrijd, graag met een zonnetje!!!

jumping

Vast Parcours

Be3/Deb klasse
handler

pnt
f

w tot

Be3/Deb klasse

hond

tijd

104 m

1 Yvonne

Terra

23,77 0

0

0

65,72

2 Sanne

Blitz

35,10 0

0

0

3 Mirjam

Sammy

31,73 0

1

5

A/Recr/Vet klasse
1 Marc

Buzzard

hond

tijd

1 Mirjam

Sammy

42,82 1

0

5

33,24

49,38

2 Sanne

Blitz

57,28 1

2 28,28

5,00

49,24

3 Yvonne

Terra

9999 0

0 DISK

1,00

146 m
29,40 0

0

0

69,79

2 Valerie bm Djairo

29,82 0

0

0

1,00

3 Wim

Toyah

30,87 0

0

0

4 Marja

Indy

38,41 0

0

5 Margo

Gwyneth

39,58 0

6 Jack

Raya

7 Anette

handler

pnt
f

w tot

104 m

A/Recr/Vet klasse

151 m

1 Valerie

McKenzie

42,52 0

0

0

57,76

2 Margo

Gwyneth

54,57 0

0

0

45,79

68,28

3 Kees

Beanie

56,28 0

0

0

44,09

0

60,54

4 Valerie b

Djairo

36,99 1

0

5

1,00

0

0

59,34

5 Letta

Queeny

43,95 1

0

5

51,34

41,57 0

0

0

57,29

6 Lisanne

Chucky

45,84 0

1

5

49,46

Blacer

27,73 2

0

10

61,51

7 Jenny

Kylie

46,10 1

0

5

49,21

8 Shelley

Bailey

44,58 0

2

10

44,20

8 Margo

Caitlin

53,72 1

0

5

41,64

9 Eline

Twister

48,43 0

2

10,43

39,81

9 Petra

Milo

70,43 1

0

8,43

21,61

10 Shelley

Blizz

50,31 0

2

12,31

36,00

10 Letta

Thico

35,37 2

0

10

54,86

11 Jenny

Kylie

51,06 0

2

13,06

34,48

11 Jack

Raya

44,31 2

0

10

45,98

12 Leontiene

Ryan

67,60 1

2

34,60

5,00

12 Eline

Twister

9999 0

0 DISK

1,00

13 Petra

Milo

9999 0

0 DISK

1,00

13 Leontiene

Ryan

9999 0

0 DISK

1,00

14 Letta

Queeny

9999 0

0 DISK

1,00

14 Shelley

Blizz

9999 0

0 DISK

1,00

15 Valerie

McKenzie

9999 0

0 DISK

1,00

15 Anette

Blacer

9999 0

0 DISK

1,00

16 Eveline

Chester

9999 0

0 DISK

1,00

16 Marc

Buzzard

9999 0

0 DISK

1,00

17 Kees

Beanie

9999 0

0 DISK

1,00

17 Wim

Toyah

9999 0

0 DISK

1,00

18 Ineke

Fane

9999 0

0 DISK

1,00

18 Eveline

Chester

9999 0

0 DISK

1,00

19 Jack

Viper

9999 0

0 DISK

1,00

19 Ineke

Fane

9999 0

0 DISK

1,00

20 Margo

Caitlin

9999 0

0 DISK

1,00

20 Jack

Viper

9999 0

0 DISK

1,00

21 Lisanne

Muis

9999 0

0 DISK

1,00

21 Lisanne

Muis

9999 0

0 DISK

1,00

22 Letta

Thico

9999 0

0 DISK

1,00

22 Marja

Indy

9999 0

0 DISK

1,00

23 Lisanne

Chucky

9999 0

0 DISK

1,00

23 Shelley

Bailey

9999 0

0 DISK

1,00
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B/C klasse

148 m

B/C klasse

159 m

1 Harry

Ten

29,93 0

0

0

69,67

1 Harry

Ten

36,51 0

0

0

65,56

2 Michelle

Dinky D

33,59 0

0

0

65,96

2 Michelle

Dinky D

37,45 0

0

0

64,67

3 Anita

Hebbuz

36,63 0

0

0

62,88

3 Yvonne

Jive

39,36 0

0

0

62,87

4 Hermien

Boogie

43,33 0

0

4,33

51,75

4 Willy

Dani

36,50 1

0

5

60,57

5 Michèle

Pidou

43,59 0

0

4,59

51,23

5 Pim

Clip

36,99 1

0

5

60,10

6 Willy

Dani

31,52 1

0

5

63,05

6 Annemieke

Zita

51,79 0

1

5

45,97

7 Jenny

Kessie

49,41 0

1

15,41

34,51

7 Carola

Djilly

60,49 0

1

8,49

34,44

8 Anita

Sticker

44,81 2

1

20,81

33,77

8 Anita

Sticker

43,41 2

0

10

49,05

9 Carola

Djilly

53,76 2

2

34,76

10,75

9 Femke

Tiësto

43,87 2

0

10

48,70

10 Anita

Twizzle

9999 0

0 DISK

1,00

10 Anita

Hebbuz

47,61 2

0

10

45,08

11 Harry

Flynn

9999 0

0 DISK

1,00

11 Phaedra

Murphy

50,87 1

1

10

42,01

12 Arie

Janey

9999 0

0 DISK

1,00

12 Hermien

Boogie

50,43 3

0

15

37,42

13 Nel

Boris

9999 0

0 DISK

1,00

13 Anita

Twizzle

9999 0

0 DISK

1,00

14 Pim

Clip

9999 0

0 DISK

1,00

14 Harry

Flynn

9999 0

0 DISK

1,00

15 Annemieke Zita

9999 0

0 DISK

1,00

15 Arie

Janey

9999 0

0 DISK

1,00

16 Femke

Tiësto

9999 0

0 DISK

1,00

16 Nel

Boris

9999 0

0 DISK

1,00

17 Marja

Deejee

9999 0

0 DISK

1,00

17 Jenny

Kessie

9999 0

0 DISK

1,00

18 Anita

Teagan

9999 0

0 DISK

1,00

18 Marja

Deejee

9999 0

0 DISK

1,00

19 Phaedra

Murphy

9999 0

0 DISK

1,00

19 Anita

Teagan

9999 0

0 DISK

1,00

20 Yvonne

Jive

9999 0

0 DISK

1,00

20 Michèle

Pidou

9999 0

0 DISK

1,00

Met een hondje van bijna zes maanden, twee
kinderen richting puberteit en een baan als
leerkracht, kan ik wel stellen dat het woordje
consequent in mijn hoofd op een plekje zit dat
nogal irritant aanwezig is. Sla maar eens een
hondenopvoedboek open, ook een mooie term
trouwens, maar dit terzijde. Met een beetje geluk is op de eerste bladzijde al te
vinden hoe belangrijk het is dat je consequent optreedt. Dat je je pupje altijd op
hetzelfde plekje uitlaat bijvoorbeeld. Dat ie dan de meest heerlijke drollen draait, en
ook lekker snel. Wat dan wel weer handig is als het zeikt van de regen. Of dat je maar
één commando mag geven. Dat je niet mag zeggen: “Fikkie zit, Fikkie
zit…..potverdorie Flikker ZIT! Lijkt mij aan de saaie kant, maar ach, het zal wel waar
wezen.
Ik vind het namelijk machtig interessant en bovendien erg vermakelijk als er baasjes
staan te brullen tegen hun hond. Het hele leven komt eruit, de emoties lopen op en
meer mens kun je niet worden. Ik mag er graag naar kijken.
Goed, tot zover de interpretaties van een ander. Nu hand in eigen boezem. Ik bak er
zelf eigenlijk weinig van. Consequent zijn is niet aan mij besteed. Ik vergeet op te
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letten, ben te laat met reageren of ben te weekhartig als puppy met scheef hoofdje
voor me staat en geruisloos mijn ijskoude voeten op de bank komt opwarmen.
Ik kan daar trouwens wel het noodzakelijke van inzien. Bij huis, tuin en keuken
apparaten noem je dat multifunctioneel. Ik stel voor om deze term erin te houden in
opvoed wereld.
Is toch hetzelfde met kinderen, ze mogen niet te lang achter de computer of de
televisie, maar god, wat zijn die dingen een zegen als je zelf met een knallende
migraine aanval op de bank half ligt dood te gaan. Is toch niet consequent lijkt me. In
de boekjes een fout baasje, een onhandige opvoeder en niet de bedoeling.
De praktijk blijkt bij mij een grote opsomming van falen. Ze ligt dus soms op de bank,
dan mag ze mijn voeten warmen of me troosten als ik verdrietig ben. Ze trekt de
plantjes uit mijn bak als ze in de tuin aan het scharrelen is terwijl ik aan te telefoon
zit. Ze trekt en bijt in de riem als ik een wandeling aan het maken ben met haar en
mijn zoon, en hij net op dat moment een ontboezeming doet waarvan ik meer wil
weten. Ik doe dan nog wel een poging om te voorkomen dat ze verder gaat, maar
meer dan wat ongecontroleerde bewegingen in mijn linker arm worden het niet. Want
ik heb aandacht voor mijn kind en weiger om dat te onderbreken om te voldoen aan
het boekje dat ik heb gekregen bij het eerste bezoek aan de dierenarts. Verder komt
ze nog wel eens kijken in de badkamer als ik aan het douchen ben, omdat ik, of de
kinderen vergeten zijn om de deur dicht te doen. Zie hier het bewijs dat een niet
consequent optreden overdraagbaar is. De arme zielen, er is weinig hoop meer voor
ze.
Met deze verhalen zwart op wit, zit er niet veel meer op om er maar het beste van te
maken en met positieve blik mijn eigen functioneren onder ogen te zien. Zo heb ik
een hond met humor. Want als geen enkele ondeugende onderneming grond krijgt om
te groeien, zal het wezen steeds minder eigen ziel en karakter tonen. Hoe eeuwig
zonde is dat.
Ooit hielden mijn twee jonge honden een race wedstrijd in de tuin, met als toegift een
graaf demonstratie waarbij de kluiten aarde langs het raam de lucht in gingen. Het
was me een genoegen. Of de twee verbaasde en stralende koppies van mijn kinderen
toen ik tijdens een lange en erg koude winter wandeling ineens warme knakworsten
uit mijn zak haalde. Met vieze handen, niet aan tafel en al smakkend opgegeten. Het
zou de goedkeuring van mijn oude pedagogiek leraar wel kunnen wegdragen. “De
uitzondering op de regel is de jus over de aardappelen”, zei hij altijd. Ik kan me er wel
in vinden.
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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
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Door Hans één van de coördinatoren van het
Team Specialistische honden van de politie werd
ik benaderd of ik voor hun honden wilde gaan
trainen.
Het KLPD is begonnen met hun eigen
fokprogramma. Met honden die zich in de
praktijk bewezen hebben, zijn zij een fokprogramma op gaan zetten.
Wanneer er in dit programma een nestje wordt geboren
worden de puppy’s getest als ze 10 weken zijn. De puppy’s
worden getest op moed, werklust, prooidrift, zoekdrift en meer
van dit soort eigenschappen. De puppy’s die niet geschikt
genoeg zijn worden verkocht en schijnen het geweldig goed te
doen in de IPO. Voor de pups die wel geschikt bevonden
worden, wordt een geleider gezocht die met ze aan de gang
gaat. Toen ik vertelde dat ik geregeld pups voor anderen
opvoedde en diverse honden had getraind waren ze erg
geïnteresseerd. Soms zijn er namelijk meer pups geschikt dan
dat er geleiders beschikbaar zijn. Het zijn vaak erg
zelfverzekerde, drukke en zeer eigenwijze, koppige puppy’s
waardoor ze niet zomaar bij iedereen geplaatst kunnen worden.
Omdat ze hadden ervaren hoe mijn vorige Mechelse herder
Stoer opgevoed en getraind was, hadden ze er wel vertrouwen
in dat dat bij mij goed zou komen.
Vorige keer schreef ik over de eerste dagen met Chill.
Het was een heel heel erg energiek hondje. Zodra ze ‘los’ was in huis, was ze aan het
rennen en klimmen en wilde overal haar tanden in zetten. Ik had er mijn handen vol
aan. Ik nam haar, zo klein als ze was, al mee op “lange” wandelingen met andere
honden zodat ze haar energie kwijt kon. Maar zelfs daarna was ze nog niet rustig. De
enige manier om haar rustig te krijgen was om haar op te sluiten in een bench met zo
weinig mogelijk prikkels, dus met een doek erover heen zodat ze niets meer kon zien.
Ze liet zich heel gemakkelijk opsluiten, alsof ze blij was dat ze eindelijk uit kon rusten.
Want dat kon ze zelf niet als ze ‘los’ was.
Ze moest natuurlijk wennen aan alle dingen in het leven, andere honden, andere
mensen, auto’s, konijnen, katten, geiten, paarden, scooters, hardlopers,
scateboarders en nog veel meer. Het lag al een beetje in de lijn der verwachting, een
hondje met dat temperament laat zich gemakkelijk uitlokken om te proberen al dat
soort spannende dingen na te jagen (te vangen en te bijten). Vooral dingen die herrie
maakten die triggerden haar. Pff… ik heb wat op de hoek van de straat gestaan, met
m’n clicker en m’n voer om haar te laten wennen aan al het langskomende verkeer.
Uiteindelijk heb ik in m’n voortuin een ren gemaakt waar ze overdag in kon terwijl ik
aan het trimmen was. Ik kon haar dan in de gaten houden en zij kon -lekker in het
zonnetje- wennen aan alle geluiden die er bij het dagelijks leven horen en waar je je
niet door moet laten verleiden om achter aan te willen jagen. Dat werkte…… ik denk
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dat ze de eerste 5 dagen, voor de eerste 50 auto’s en brommers opstond, klaar om er
achter aan te gaan, maar omdat dat niet kon (ze zat in de ren) en omdat dat gedrag
helemaal niets opleverde sleet het gedrag er langzaam uit. Omdat ik haar ook nog
geregeld beloonde als ze rustig bleef, werd dat het gedrag dat ze uiteindelijk liet zien.
Omdat ze zo bloed fanatiek was, was ze ook super om mee te trainen. Ze had altijd
trek in haar beloningsbrokjes en werkte helemaal graag voor haar bal.
Bij de KLPD is de beloning voor de honden een ijzeren pijpje, dus naast haar bal kreeg
ze ook vaak haar pijpje als beloning. Uiteindelijk werd dat (naast voer) haar enige
beloning.
Ze moest natuurlijk leren om te zitten en te gaan
liggen op commando. Ze moest leren ‘volgen’ en ik
moest extra veel aandacht besteden aan het zoeken
en verwijzen.
Verwijzen is het ‘aangeven’ van een voorwerp zonder
het aan te raken of het op te pakken. De hond moet
er bij gaan zitten of liggen en ernaar staren om aan te
geven dat hij iets heeft gevonden.
Maar daarnaast moest ze van mij ook veel onzin
dingen leren. Gewoon omdat het leuk is om dingen
aan te leren en met behulp van clickertrainen is het zo
gemakkelijk.
Hiernaast: binnen 2 minuten begreep ze wat ik wilde –
zitten op een boomstam-.

Trainen met haar was geweldig, maar in huis
was het een doerak. Ze had geen moment
rust. Ze was erg ondernemend, altijd in voor
kattenkwaad. Ook mijn toen 8 jaar oude
Border Collie Chizzy moest het regelmatig
ontgelden. Het was voor ons allemaal een
uitdaging om met dit hondje te leven.
Maar het was leuk om te doen. Ze ‘leerde als
een speer. Wanneer ik er gek van werd en er
niet meer tegen kon, dan pakte ik wat
brokjes en op het ‘commando’ bench, rende
ze haar bench in, kreeg brokjes, at ze op en
viel in slaap. Heel tegenstrijdig, maar wel fijn dat het zo ging.
Volgende keer meer….
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He’s just not that into you. Een zinnetje uit Sex and
the City die het geschopt heeft tot achtereenvolgens een boek, een cursus en uiteindelijk
zelfs een film. De moraal van deze zin is “vrouwen:
mannen
spelen
geen
spelletje,
als
ze
ongeïnteresseerd
doen
is
dat,
omdat
ze
ongeïnteresseerd zijn. Laat het gaan, ga je energie steken in iemand die het wel kan
waarderen” En met deze verpletterende wijsheid schijn je veel geld te kunnen
verdienen.
Nu was ik niet op zoek naar een man, ik was op zoek naar een hond. Sterker nog: ik
had er al één. Een jonge, gezonde hond. Vriendelijk tegen andere honden, leert snel,
rent nog sneller, atletisch gebouwd. Kortom, ik was vol verwachting voor onze
grootste sportieve toekomst. Er was echter één probleem: she’s not that into me.
Tja, en dan? Ik kan mijn energie wel in een andere hond gaan steken, maar anders
dan een vervelend vriendje kun je je hond moeilijk de deur wijzen. Gelukkig zijn er
dingen die je dan weer ongestraft met je hond kunt doen, waar je vriendje weleens
bezwaar tegen zou kunnen hebben. Hem aan een touwtje binden, bijvoorbeeld. En
hoewel ze er nooit zoveel geld mee heeft verdiend als de Sex and the City
tekstschrijvers had mijn moeder ook een goede tip: dan MAAK je maar zin.
Zo gezegd, zo gedaan. Ik ging aan de slag met mijn twee belangrijkste wapens: mijn
touwtje, waardoor ze niet weg kon rennen, snuffelen, met andere honden spelen, in
de bosjes speuren, konijntjes jagen en al die andere dingen die veel leuker zijn dan
naar de baas kijken en mijn clicker plus beloningsbrokjes. Door alle andere opties uit
te sluiten bleef er uiteindelijk maar weinig over dan naar mij kijken. Mijn hoop was,
dat ze door mijn enthousiasme en beloningen vanzelf tot de conclusie zou komen dat
ik best aardig was. Een soort gearrangeerd huwelijk; het gaat misschien niet vanzelf,
maar na verloop van tijd leer je van elkaar houden.
Ginger leerde iets anders. Ginger leerde: die baas is extreem luid en ongelooflijk
dichtbij. Zucht. Alle cursisten krijgen het in de eerste puppy les: Een beloning is een
beloning als je hond het als zodanig ervaart en een straf is een straf als je hond het
als zodanig ervaart. Weet ik heus wel. Maar je bent, als ik zo vrij mag zijn, als hond
wel een ongelooflijke tuttebel als je bang wordt van je jubelende baas. Zo kwamen we
een beetje in een vicieuze cirkel. Ginger kwam er achter dat je je ook gewoon van de
buitenwereld af kunt sluiten als je fysiek niet weg kunt, ik ging steeds gekkere
capriolen uithalen om ook maar enig enthousiasme uit te lokken. En toen was ik er
klaar mee. Als een hond ongeïnteresseerd doet, komt het omdat ze ongeïnteresseerd
is. Ik liet het gaan, ging mijn energie steken in andere dingen. Wij hadden gewoon
niet zoveel met elkaar.
Slechts één ding bleven we samen doen: obedience. Obedience is naar mijn mening
vrij saai, erg ingewikkeld en heel erg streng. Omdat ik er werkelijk niets van begrijp,
heb ik privéles van iemand die me exact vertelt wat ik moet doen. En niet ongeveer,
maar per pas, per centimeter, per ademteug. Exact. En nu. Wanneer ik Ginger moet
clicken. En waarmee ik haar moet belonen. Nu voeren, nu spelen, nu een
voedselcircuit. Als een soort geblinddoekte machine voer ik uit wat me gezegd wordt.
En Ginger vindt het geweldig, zo’n baasbot (of is het autobaas?).
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Want omdat ik het zelf ook niet zo goed weet, ben ik veel minder uitbundig (of in
Gingers ogen: eng) in mijn beloningen. Omdat mijn neutrale trainer bepaalt wanneer
er geclickt wordt, ben ik veel consequenter. Omdat we maar een kwartier per sessie
trainen, kan Ginger zich blijven concentreren. Omdat ze de enige is, hoeft ze nooit te
wachten. Uit het hok is aan het werk. Altijd. Ik kwam tot een conclusie die me nu nog
weleens badend in het zweet kan doen wakker schrikken: voorspelbaar = fun.
Ik houd niet van voorspelbaar. Ik haat voorspelbaar. Ik houd van impulsief, na mij de
zondvloed en opruimen doen we morgen wel. Waar heb ik zo’n hond aan verdiend?
I’m not that into voorspelbaar, zeg maar.
Sommige mensen zouden zeggen dat iedere hond (net als ieder mens) op je pad komt
om je iets te leren. Dus ik probeer te leren voorspelbaar te zijn en dat te waarderen.
Dat voorspelbaar efficiënt en volwassen is. Handig voor je omgeving ook. Het eerste
grote voordeel heeft zich al aangediend. Flyball=voorspelbaar=dus fun. Waar ik had
gedacht dat al die herrie en andere honden niets voor mijn gevoelige Ginger zouden
zijn, kan zij waarderen dat er duidelijke afspraken zijn: 4 hindernissen en een kast, en
dan zo snel mogelijk heen en weer. Duidelijk. Voorspelbaar. Fun.
Voor mij is flyball spanning, opwinding, op het scherpst van de snede een wissel
maken, het man tegen man (hond tegen hond) de wedstrijd lopen, als team een
strategie bedenken, het samenspel tussen de ballader, coach en lopers. De euforie als
het lukt, het teleurgesteld op elkaars arm kloppen als het net niet lukte. Als team het
veld op, als team het veld af. Grappig dat Ginger en ik daarin elkaar voor het eerst
echt kunnen vinden. Dat we binnen dat team ons eigen teampje kunnen vormen. In
fijne voorspelbaarheid.
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Blaffende agent jaagt veelpleger de cel in
GRONINGEN - Een blaffende agent heeft er
vrijdagavond voor gezorgd dat een fietsendief kon
worden ingerekend, nadat deze was betrapt in het
Groningse Oostwold. De verdachte, een 47-jarige
man uit Nieuw Amsterdam, had vanaf het terrein
van de woning van een 45-jarige man uit Oostwold een fiets gestolen. De bewoner
zette de achtervolging in; de inmiddels gealarmeerde politie zag de verdachte al vrij
snel in de buurt van de vuilstort in Oostwold fietsen.
Even later troffen de agenten de fiets aan, maar de man was verdwenen. Hij werd
gesommeerd tevoorschijn te komen en zo niet dan zou er een politiehond losgelaten
worden. Toen dat dreigement niet hielp, verzorgde één van de agenten een
uitstekende imitatie van een politiehond, waarop de
47-jarige met de staart tussen zijn benen in de
armen van de politie vloog.
De Drent wordt ook verdacht van het vernielen van
een raam van een pand aan de Hoofdstraat in
Lettelbert. Hij werd daarop ingesloten. De politie
gaat de man vandaag horen en onderzoekt ook of hij
voor meer strafbare feiten in aanmerking komt. Het
gaat namelijk om een bekende veelpleger.
Bron: politie, www.dichtbij.nl/groningen , 9-2-2013, door Erik Riensma
'Homohond' van de dood gered dankzij Facebook
Een hond, die van zijn eigenaar een spuitje moest krijgen omdat hij dacht dat het dier
homoseksueel was, is gered. Dankzij een campagne op Facebook is een opvang
gevonden voor de Amerikaanse Bulldog-kruising, die voortaan door het leven gaat als
Elton. De baas van de hond, een man uit Tennessee, had zijn viervoeter betrapt toen
die aan het dollen was met een andere mannetjeshond. Toen het gestoei seksuele
proporties aannam, vond de man het welletjes. Hij vond het niet kunnen dat zijn
Bulldog een homo was en dus moest die maar een spuitje krijgen.
Euthanasie
De man dumpte zijn hond in een asiel waar de euthanasie zou uitgevoerd worden. Dat
had gisteren moeten gebeuren. Maar dankzij een succesvolle reddings campagne op
Facebook werd het leven van de hond gespaard.
Bang
Een zekere Stephanie Fryns, medewerkster in een dierenasiel, toonde zich bereid de
hond te adopteren. Zij gaf de Bulldog de naam Elton - naar de Britse zanger en
homoseksueel Elton John - en vond een plaatsje voor hem in Woof Connections, een
opvangcentrum voor honden in Arkansas. 'Elton maakt een bange indruk, maar dat
lijkt me niet abnormaal na wat hij heeft meegemaakt', zegt Stephanie.
Dominantie
Homoseksueel gedrag is niet ongewoon bij dieren en honden in het bijzonder. Dit
betekent echter niet dat Elton een homo is, ook al omdat mannetjeshonden niet
zelden elkaar bestijgen om hun dominantie te tonen. Bron: www.ad.nl , 1-2-2013.
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Sinds 4 maanden hebben we een poedeltje in
huis. Gio, een zwart poedeltje met teveel wit op
zijn borst om een mooi zwart poedeltje te zijn.
Ik moet bekennen dat mijn dochter me heeft over
gehaald. Zij wilde graag een hondje om mee te
knuffelen. Ikzelf ben meer van de “grotere
trainbare” honden. Mijn vorige rassen waren een Bouvier, 2 keer een Border Collie en
5 keer een Mechelse Herder. En dan nu een poedel……een dwerg poedel nog wel….
Ik heb op Wikipedia gezocht en gekeken wat we nou eigenlijk in huis hebben gehaald.
Een Franse poedel of kortweg poedel is een hondenras dat afstamt van de Barbet.
Doordat de Fransen veel werk aan de rasveredeling van de poedel hebben verricht
wordt het ras tegenwoordig als Frans beschouwd. Of de poedel ook echt
oorspronkelijk een Frans ras is, is omstreden.
Niet van Wikipedia maar uit mijn eigen kennis: Poedel is afgeleid van het Duitse
“pudeln”, wat poedelen in het water betekent. Deze hond werd gebruikt als “retriever”
om geschoten wild naar de jagers terug te brengen. Men neemt aan dat dit ras met de
Duitse troepen mee naar Frankrijk is gekomen. In Frankrijk wordt de poedel dan ook
“Caniche” ofwel eendenhond genoemd en wordt ook veel gebruikt om ondergrondse
truffels in het bos op te sporen.
(Wikipedia)De bewegingsvrijheid van de poedel was vroeger erg belangrijk omdat het
een jachthond was. Daarom werden de haren van de hond op de meeste plaatsen
grotendeels verwijderd maar op sommige andere plaatsen niet. Deze plekken waren
die bij de gewrichten en de borstkas; de reden daarvan was omdat het te gevoelig
voor de hond was om daar de haren weg te halen. Ook op de staart en bij de kop liet
men het haar staan om bij het werk in het water de honden beter te kunnen zien.
De poedel is één van de rassen die het snelst zijn ontwikkeld en van uiterlijk zijn
veranderd.
Poedels zijn er in diverse variëteiten:
 De koningspoedel; deze heeft een schofthoogte van 45 tot 60 cm. De officiële
naam van de koningspoedel is grote poedel. De naam koningspoedel verwijst
naar een grote witte poedel in koordenmodel. De koorden zouden dan als een
koningsmantel of een nertsmantel over de grond slepen, vandaar de naam
koningspoedel. Ook wordt in Nederland de naam standaardpoedel gebruikt voor
de grootste variëteit van de poedel (Engels: standard poodle).
 De middenslagpoedel; deze heeft een schofthoogte van 35 tot 45 cm.
 De dwergpoedel; deze heeft een schofthoogte van 28 tot 35 cm;
 De toypoedel; deze heeft een schofthoogte die kleiner is dan 28 cm (meestal
omstreeks 25 cm).
Een poedel kan de volgende typen vacht hebben:
 Kroesvacht: De kroespoedel heeft een overvloedige beharing van fijne
samenstelling. De beharing is wollig, kroest goed, is veerkrachtig en biedt
weerstand aan de druk van de hand;
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Koordvacht: De koordenpoedel heeft een overvloedige vacht van een fijne
samenstelling. De beharing is wollig en dicht en vormt kenmerkende koordjes
van gelijke lengte. De koorden moeten door de eigenaar in de vacht gedraaid
worden. Ook moet de vacht regelmatig worden bijgeknipt.

Dat weten we dan……
Eigenlijk wisten we dat al, want het zou niet verstandig zijn om een hond aan te
schaffen zonder je in het ras te hebben verdiept. Dan moet u ook nog weten dat ik
een honden trimsalon heb….. Wat zou ik me uit kunnen leven op dit poedeltje.
Om wat voorbeelden te laten zien…..

of zo: creative grooming noemen ze dat

Vanavond ga ik hem trimmen……..
Je zult vast nog wel eens zien hoe het is geworden….
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Uitlooplijntjes, kent u ze, ik heb het er niet zo
op. Nou niet zozeer op de lijntjes hoor want
eerlijk gezegd heb ik er zelf ook één maar meer
de personen die ze (niet) kunnen gebruiken.
Zo’n uitlooplijntje kan enorm handig zijn, kan je
hond op bepaalde plekken niet los, dan krijgt
hij/zij op deze manier toch nog een beetje beweging.
Helemaal super en tot nu toe ook helemaal OK maar er zijn zoveel mensen die er niet
mee kunnen omgaan. Meestal is het hondje in kwestie aan de andere kant van het
lijntje klein, vervelend, niet opgevoed en nog verwend ook en heeft een tuigje aan.
Het complete fietspad wordt geblokkeerd omdat hondje lief bepaalt waar het loopt.
Het gaat van links naar rechts en voor een beetje humor ook nog om bomen en
lantaarnpalen heen.
Zelf heb ik vier honden die als het kan los lopen, ze lopen heel veel los, lekker hond
zijn, rennen, vliegen, springen en vies worden want daar ben je hond voor. Ik zorg er
zoveel mogelijk voor dat ze andere mensen geen last bezorgen, komen er fietsers, ze
gaan op commando aan de kant lopen. Komt er iemand met een aangelijnd hond, of
een oud dametje met rollator roep ik ze bij me tot ik er langs ben.
Ze mogen van mij niet naar andere honden, tja hun hondenvriendjes wel maar alleen
na toestemming. Mijn ouwetje Sybel hobbelt er altijd een stukje achteraan. Ze heeft
het niet op andere honden en zal er ook nooit naar toe gaan en loopt altijd aan de
kant van het pad dus niemand tot last, zolang je haar als hond maar met rust laat.
Ze loopt zoveel mogelijk lekker los zodat ze haar eigen tempo kan bepalen.
Dan kom je iemand tegen met een hond, hond ziet er niet zo aardig uit dus ik roep er
drie bij me. Uitlooplijn wordt in gehengeld en hond passeert mij en de honden. Tot
zover niets aan de hand, maar vervolgens draai je om, krijgt de hond weer alle ruimte
en stuift op je ouwetje af. De mag dan wel 14,5 jaar zijn maar duldt geen honden in
haar buurt, jawel grommen en grauwen tot gevolg. Dan denk ik waarom moet deze
hond dan weer de ruimte krijgen, omdat dat één hond alleen is en ik er drie bij me
had!
En dan de kleine irritante kefhondjes met uitlooplijntje die mogen echt alles. Nou
geven die van mij zo’n kefding geen blik waardig en proberen er gewoon langs te
komen. Vaak moet dat met een omweg omdat keffertje vijf meter lijn heeft gekregen
en lekker staat te keffen en te schreeuwen bij voorkeur op zijn achterpootjes. Nou
zou het heel handig zijn als die veertjes van zo’n uitlooplijntje wat strakker afgesteld
zouden kunnen worden. Misschien een idee voor de makers ervan. Nu wordt er,
meestal te laat, het hondje binnen gehengeld, iedere keer een rukje, op de rem, nog
een rukje enz. Waarom niet wat sterker, druk op het knopje, PRrieieieie en het hondje
in kwestie is direct terug bij de eigenaar. Denk dat ze op den duur ook minder zullen
uitvallen.
Dan zijn er ook nog van die geweldige eigenaren die een uitlooplijn combineren met
een Gentle leader of Halty, meestal is dit bij de wat grote honden. Nou als je wil dat je
hond nekklachten krijgt vooral hiermee doorgaan! Pas nog op de vlakte, grote
Labrador, type lomp. Ik was aan het trainen met mijn honden en dan moeten er drie
wachten en nummer vier mag wat doen. Komt die Labrador op de drie afstuiven. Nou
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zijn die van mij niet zo heel aardig als ze aan het werk zijn, dan moet je als
buitenstaander ophoepelen. Ik zag ‘m aankomen en ben bij mijn honden gaan staan
om hem weg te houden. Manlief komt na enige tijd zijn Labje maar even ophalen ‘tja,
hij luistert niet zo goed’ . Ik denk dan ‘hij luistert helemaal niet maar daar kan die
hond niets aan doen’. Ik zie dat meneer wel zo’n hele mooie uitlooplijn vast heeft, in
zo’n geval zou ik zeggen gebruik dat ding. Want deze hond moest ook nog iemand
lastig vallen die drie honden aan de lijn had, daarna nog een Duitse Herder en toen
was ik weer aan de beurt. En Sticker vond ‘m ondertussen niet meer aardig.
Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die wel met een uitlooplijn kunnen omgaan en
ook rekening houden met andere mensen en honden. Ik heb er zelf ook één. Sinds
kort zelfs een nieuwe moeten aanschaffen. Ons ouwetje Sybel zit eraan vast in de
wijk zodat ze wat meer haar eigen tempo kan bepalen. Ik was onderweg naar huis,
hoor je opeens, PRrieieieie, en zie je nog net het touwtje in de cassette verdwijnen.
Kijk je om, zie je daar een ouwe hond stilstaan met nog een stukje touw van 2 meter
en naast je onze jonge hond Toother met een grijns van oor tot oor. Ze zegt nog net
geen ‘oeps, foutje bedankt’. Volgens mij heeft Toother het ook niet zo op
uitlooplijntjes.
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Vorig jaar heb ik jullie laten kennis maken met
mijn jongste Sheltie Brenn. Maar in huize Dobbe
– of liever gezegd Sheltiekennel Firepond –
lopen meer van dat soort figuren rond. En daar
wil ik de komende tijd wat meer over vertellen.
Ik zal mijn vriendjes eerst even voorstellen!
Allereerst hebben we daar mijn grote vriend Desso (officieel Ceres Desso)… en nee,
geen Sheltie, maar een Groenendaeler! Desso is al een oude man, ruim 12 jaar. Thuis
nog steeds de baas van het spul, hoewel er aan de poten van zijn stoel wordt gezaagd
LOL. Ik heb best veel met hem gedaan: GG, Behendigheid, Breitensport (later werd
dat dus Combisport) en Flyball (hij was héél fanatiek!). Maar op een gegeven moment
ging het sporten niet meer, hij werd stram
en stijf. Dus nu houden we het bij lange
wandelingen. Helaas gaat het de laatste
tijd niet zo goed met Desso. Hij heeft erg
veel moeite met opstaan, zwabbert een
beetje en loopt regelmatig kreupel. Maar
met af en toe een half pijnstillertje kunnen
we dat ondervangen… hij loopt nog zo
graag mee buiten! Je kan hem uittekenen
met een enorme stok in z’n bek… liefst
staand in het water!

En dit is beertje Isthan (Mubithan’s Isthan)… mijn 9 jaar oude gil-billy… jeugdig van
hart (hoewel dat hartje van hem wel wat gebreken vertoont). In de auto erg
luidruchtig, want zo’n ritje betekent vaak dolle pret… en daar is hij altijd voor in! Het
is nog steeds een ondeugende jongen. Bij mij thuis niet zo hoog in rang staand, maar
wel een fijne speelkameraad voor de anderen. Isthan heeft SHH en GGB gehaald ..
een verdere carrière in de GG was niet echt zijn ding. Hij doet nu al een flink aantal
jaren Combisport, heeft een tijdje
wedstrijd gelopen in de A-klasse met
Joyce, nu doen we dat weer samen. In
de veteranen-klasse. En tot mijn
verbazing gaat dat steeds beter… zo
zie je maar dat ook een oude rot nog
wat aan te leren is! Isthan heeft
samen met mijn overleden Zorrah
(Highness Soraya of Peeriedog… ach,
wat mis ik dat hondje nog zo..) twee
nestjes gehad.
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Aimey (Little but Brave A Legend of Love) is mijn 5 jaar oude prinsesje, mijn
poppetje… dól ben ik op dit pittige dametje! Zij is dus degene die aan Desso’s
heerschappij twijfelt..hihi..Vanaf onze 1e ontmoeting, ze was toen pas 3 weken oud,
hebben we een klik samen. Ze is super
snel met leren, maar heeft ook een
eigen willetje… zij weet wel wat de
bedoeling is! Ze heeft in een vlot tempo
SHH, GGB en GG1 gehaald. We hebben
ook GG wedstrijden gelopen, maar dat
ging op een gegeven moment niet meer
zo goed, Aimey liet het afweten, had
teveel stress. En dus zijn we daarmee
gestopt. In plaats daarvan zijn we
Obedience gaan doen, een Engelse
wedstrijdsport. Ook een soort GG maar dan geneuzel op de vierkante millimeter.
Voordeel is dat je op wedstrijden trainingsrondjes mag lopen… minder stressvol voor
mijn dametje. Je kan geen diploma’s halen, je gaat hogerop door wedstrijden te
winnen.. Ja, je leest het goed… winnen! We hebben nu de Pre-Beginners en één keer
de Beginners gewonnen. Dat smaakt naar meer en dus zijn we volop aan het trainen.
Tussendoor hebben we ook Behendigheid gedaan en dat vond ze fantastisch! Op de
wedstrijden deed ze het best goed (ondanks mij haha), ze is tenminste in één seizoen
gepromoveerd van de A naar de B. Maar de trainingen trok ik zelf niet meer (van een
avondje trainen liep ik zelf 2 dagen mank), dus toen moest ik daar mee stoppen. Erg
jammer. Af en toe, als één van mijn andere hondjes niet kan, mag ze een rondje
Combisport mee lopen. Maar we concentreren ons op de Obedience. En ik ben er trots
op dat, mede dankzij Aimey, er meer Little but Brave Shelties op de AHC rondlopen!
Aimey heeft één keer een nestje gehad. Nou ja… nestje… ze had één pup…. Ons aller
Brenn!
Mijn lieve Ashlinn (Firepond A Dream to Believe) komt uit het 2e nestje van Isthan en
Zorrah, ik heb haar dus zelf gefokt. Ze is nu 4 jaar oud. Het is een ontzettende
knuffel, wil het liefst de hele dag op schoot en kusjes geven. Het is ook een erg zacht
hondje, hangt een beetje onderaan in mijn roedeltje. Dankzij een paar nare
ervaringen is ze wat angstig
geworden,
voornamelijk
voor
honden. Mensen vindt ze wel aardig,
maar ze moet even overgehaald
worden…
snoepjes
werken
uitstekend! Mede daardoor was
trainen met haar vooral een kwestie
van geduld, want ze moest alles in
de gaten houden! Je kan met haar
een
oefening
niet
eindeloos
herhalen, ze haakt snel af. Toch is
ze wel intelligent, ze pikt het
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allemaal wel snel op. We hebben dus alleen SHH gehaald (op ons gemakje), hebben
nog even Obedience getraind en zijn daarna begonnen met Combisport. We hebben
nu ons eerste wedstrijd seizoen achter de rug en dat ging heel aardig, ze is
gepromoveerd van de A naar de B. Ondanks dat ze nieuwe situaties ineens eng kan
vinden.. bijv. dat ze schrikt omdat er ineens iemand naast de keurmeester staat. Dan
kan ze sprongen weigeren. Maar we blijven stug door trainen en het gaat steeds
beter! Op dit moment echter even niet…. want Ashlinn heeft haar 1e nestje!
En dan onze Benjamin… Brenn (Firepond Better Believe It). Zoon van Aimey en nu 16
maanden oud. Over hem heb ik vorig jaar een aantal stukjes geschreven. Mijn
ieniemienie-Sheltie, Pitbull-Brenn, kwaaie mug. Een héél klein kereltje, met de
attitude van een Duitse Herder haha!
Is thuis duidelijk aanwezig, wil graag
de baas zijn, maar mama Aimey geeft
hem de kans niet. Speelt met alles en
iedereen, of het nou een mens of een
hond is. Voor de duvel niet bang en
zéér leergierig! We zijn heel vlot door
de klassen heen gekomen, de Opvoed2
overgeslagen en gelijk maar SHHexamen gedaan… en met glans
geslaagd (nou ja, voedsel weigeren
ging een beetje de mist in). Vanaf pup
doe ik met hem al Obedience en dat doet hij erg goed! Dit jaar gaan we voorzichtig
wat trainingsrondjes lopen. Zodra het apporteren in orde is (we moeten daar nog wat
op trainen) gaat we voor “het echie”… Ook met Brenn ben ik gestart in de Combisport
en hij is voortvarend begonnen! Hij doet net of hij al jaaaaren ervaring heeft LOL.
Helaas hebben we nu even een “dingetje” met de kattenloop (hij is er een keer
afgevallen), maar het komt vast wel in orde. We blijven dit jaar lekker doortrainen en
gaan volgend jaar eens kijken wat hij op een wedstrijd gaat doen, we hebben geen
haast.
Nou, nu weten jullie wat er bij mij
thuis aan honden rondloopt… Behalve
dan dat Ashlinn dus een nestje heeft.
Vier prachtige pupjes heeft ze, op het
moment dat ik dit schrijf bijna 2
weken oud. Een driekleur reu, een
driekleur teef en twee blue merle
teefjes… waarvan er dus één gaat
blijven.. jawel! Ik weet nog niet welke
van de twee dames het gaat worden.
Een naam heb ik wel, maar houd ik nog even geheim…
Meer info is te vinden op www.firepond-shelties.nl
Tot de volgende keer!
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Artikel

AHC Jas
AHC fleecejack
AHC T-shirt
Clicker
Clickerboekje
Apporteerblok

Dummy

Opmerking

AHC prijs

nu in uitverkoop
nu in uitverkoop

Hout klein volgens GG regels
Hout groot volgens GG regels
Aluminium
klein
groot

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

65,00
45,00
15,00
4,00
10,00
6,50
10,00
12,50
6,50
9,50

Dogmiles

26
18
6
2
4
3
4
5
3
4

Overzicht opvoedingscursussen AHC
Cursus
Puppy socialisatiecursus
Puppycursus
Opvoedcursus 1
Opvoedcursus 2

Toelatingseis(en)
Leeftijd hond minimaal 7
weken
Leeftijd hond minimaal 12
weken
Leeftijd hond minimaal 22
weken
Opvoedcursus 1 gevolgd

Duur
totdat er een puppycursus
start
13 weken
13 weken
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.
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