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De zomervakantie is al weer voorbij,
het wordt „s avonds al weer sneller
donker en helaas ook weer natter. Vaak
wordt er getwijfeld of de lessen
doorgaan en worden er verwoede
pogingen gedaan om te bellen of te mailen naar de trainers of de club. Onze lessen
worden echter niet snel afgelast. Een regenbroek en goede schoenen doen wonderen
en de lessen kunnen worden aangepast aan het weer. Alleen bij gevaarlijk weer
bijvoorbeeld veel onweer, extreme wind, gladheid en bij uitgegeven weeralarmen
komt het voor dat de lessen niet doorgaan. Dit wordt dan altijd aangegeven op onze
website. Dus check www.hondenclub.nl als je twijfelt.
Tijdens de zomerstop hebben de vrijwilligers van de AHC niet stil gezeten. Zo hebben
de puppen les gehad, heeft de kantine weer een mooie lik verf gekregen, zijn de
bomen en struiken weer gesnoeid en is er een mooie extra terras aangelegd naast de
kantine. Het ziet er allemaal weer fantastisch uit!
En dan staan we aan de vooravond van ons groots feest. Dit jaar bestaat de Alphense
Honden Club 40 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden! Vele vrijwilligers zijn al
maanden bezig met de voorbereidingen voor een feestweekend en het zal een mooi
spektakel worden. Op zaterdag 4 september opent de wethouder ons feest op eigen
terrein en de hele dag door zijn er allerlei activiteiten te zien en te doen. Wij hopen
natuurlijk op mooi weer, maar vooral op een grote opkomst. Dan kunnen wij aan heel
Alphen en het Alphense bestuur laten zien dat we een vereniging zijn die niet
vergeten mag worden, dat onze leden trots zijn op hun club en dat we graag nog 40
jaar de Alphense Honden Club willen blijven. Komt dus allen naar de opening van het
feestweekend op zaterdag 4 september om 10:00 uur . . . .

De officiële diploma‟s van de SHH en de GG
die op 3 juli 2010 afgenomen zijn
kunnen opgehaald worden op
donderdagavond bij Cindy v. Tienderen in
de bestuurskamer
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Op zondag 3 oktober is het weer zover!
Dan organiseert de AHC op ons terrein een landelijke
behendigheidswedstrijd waaraan meer dan 300 honden
mee zullen gaan doen. Dit is een evenement dat je
absoluut niet mag missen. Het hele terrein is in gebruik
door allerlei honden, met toppers uit het hele land. En
die dag lijkt het wel een camping in het hoogseizoen.
Om alles in goede banen te leiden moet er natuurlijk heel veel
geregeld worden. En het allerbelangrijkste daarbij is dat de AHC-ers
weer laten zien hoe je dat met enthousiaste medewerkers voor
elkaar krijgt. We hebben hierin onze naam hoog te houden.
Daarom rekenen we weer op de hulp van jou en op die van vaders,
moeders, opa‟s, oma‟s, kinderen, kleinkinderen, neven, nichten of
(vage) bekenden. Ervaring is niet nodig. Ook hulp voor een dagdeel
is erg welkom. Ook hier geldt: “meer zielen, meer vreugd” en iets
met handjes en werk….
Als dank voor de hulp krijg je van de AHC het standaard all-inclusive arrangement.
Met gegarandeerde plaatsen om alles vanaf de 1e rij, of nog dichterbij, mee te maken.
Vul onderstaand schema even in en lever het af op de AHC in de box op de bar of bij
één van de behendigheidstrainers.
Je kan je ook opgeven per mail bij: ahc-3okt2010-wedstrijd@hondenclub.nl
Alvast heel erg bedankt,
Namens het hele behendigheidsteam, Wim Bekendam
Naam / Namen:

Telefoon:
Email:

Traint op ……………………………………dag om …………………..uur bij ……………………………..
Komt helpen op 3 oktober 2010:
O
O

Leuk de hele dag
‟s morgens

O
O

‟s middags
ik heb tijd van …. …. Uur tot…….. …. Uur

ik wil graag:
O
langs de ringen helpen (herstellen, riemenverzorging, catering, etc)
O
een specifieke taak nl:
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Helaas zijn er nog steeds heel veel mensen die
helemaal niet in staat zijn om te begrijpen hoe
een hond zich ongeveer in een bepaalde
situatie zal gedragen of voelt.
Ik heb in de afgelopen jaren veel honden uit
Spaanse asielen opgevangen en bij mensen
geplaatst en je staat werkelijk versteld hoe mensen soms over honden denken en er
mee om willen gaan.
Er kwam een jong gezin, met een jongetje van 2 jaar naar een hond bij mij kijken. Ze
waren helemaal, via de foto en mijn beschrijving, op het hondje gevallen. Ik wilde
altijd dat het hele gezin naar het hondje kwam kijken en niet alleen één ouder of zo.
En als er ook een hond in het gezin is wilde ik ook dat ze die meenamen. Het moest
altijd een goede klik zijn van beide kanten met iedereen uit het gezin, anders ging het
niet door.
En in eerste instantie leek dit ook een heel gezellig lief gezin. Voor dit hondje zocht ik
mensen die geen andere honden hadden en niet te veel van de hond zouden eisen.
Dit hondje heeft een hoog knuffelgehalte en kan uren mijmeren naast je op de bank.

En ze is lief voor kinderen, heeft daar veel geduld mee. Verder heeft ze wel een baas
nodig die haar wat duidelijkheid geeft (ja welke hond niet) en haar ook vooral haar
rust gunt.
Deze mensen vonden haar helemaal geweldig en het hondje liet zich ook van haar
beste kant zien. Ze ging gelijk op haar rug liggen en liet zich, ook door het kindje van
twee, heerlijk op haar buik aaien. Ze genoot met volle teugen. Totdat het kindje haar
met een houten treintje ging aaien. Ik gaf aan de ouders aan dat dit niet de bedoeling
is en dat ze dit dus niet toe moeten laten van hun kind. Ik had toen al meteen
besloten dat dit gezin niet geschikt was voor dit (of een ander) hondje, want als ze
dat niet zelf snapte en corrigeerde hun kind niet gelijk, dan wisten ze dus niet waar ze
mee bezig waren. Het aaien met het treintje werd tikken met het treintje op de buik
van het hondje. Mijn waarschuwingen werden wat duidelijker en strenger, maar het
kindje luisterde niet naar de ouders en ging dus door en het tikken werd ook steeds
harder.
Ik ging er tussen zitten en probeerde het kindje duidelijk te maken dat hij het hondje
moet aaien en met het treintje ergens anders moest gaan rijden. Maar dit kind was
duidelijk niet gewend om gecorrigeerd te worden en het slaan naar het hondje werd
steeds harder. Ouders deden niets.
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Ik haalde het kind weg bij het hondje en zette het kind op een stoel, waar het een
keel opzette alsof het zelf hard geslagen werd. Het kind klom gelijk van de stoel af en
ging gelijk weer door met het treintje naar de hond en ging verder waar hij mee bezig
was.
Ik was geneigd om de mensen met kind gelijk de deur te wijzen, maar dan zouden ze
niets geleerd hebben en was de kans groot dat ze na mijn afwijzing gewoon een
andere hond gingen zoeken. Ik wilde dus eigenlijk, heel gemeen, dat het hondje naar
het kind uit zou halen, zonder dat hij verwond zou worden. Ik kende het hondje goed
genoeg om te weten dat hij niet echt zou bijten, maar toch is het wel de kat op het
spek binden. Ik nam het risico, ook al was dat met vuur spelen.
Ik ging er zelf bovenop zitten en zorgde dat het hondje het kind niet kon bijten, maar
hoopte op een schrikreactie van het kind op een reactie van de hond en waarschuwde
de ouders constant dat ze er op konden rekenen dat de hond zou gaan bijten als het
kind niet meteen zou stoppen. Nog steeds namen ze het niet zo serieus, want het
hondje lag nog steeds op de grond en tilde alleen af en toe haar kop op, maar gromde
niet of zo en ze vonden het hondje zo lief.
Wat ik hoopte gebeurde en het kind en de ouders schrokken zich een ongeluk. Mijn
hand zat tussen bek en kind, maar het kind heeft de bek wel gevoeld. En dat was nou
net wat ik wilde. Het kind werd gelijk opgetild en huilde en schreeuwde alsof het
zwaar mishandeld was. Ik legde de mensen uit dat de hond niets fout had gedaan,
maar dat zij verstandiger hadden moeten zijn en hun kind beter moeten leren hoe hij
met een dier om moet gaan. En ook dat als hij dat bij een andere hond doet de kans
groot is dat hij hard gebeten wordt en dat ze dan naar het ziekenhuis kunnen. Ik was
het hondje dankbaar voor haar geduld met dit kindje.
De ouders gaven me, nog steeds geschrokken, gelijk dat ze maar even moesten
wachten met het nemen van een hond. Ik had ze ook graag wat opvoedlessen voor
hun kind meegegeven, maar was niet mijn taak. Mijn doel was bereikt dat ze
voorlopig geen hond zouden nemen.
Het hondje is later naar een gezin met een kindje gegaan die wel wist hoe ze met
hondjes moest omgaan, maar het hondje wist te ontsnappen en is vanaf het
tuincentrum in Ter Aar terug komen lopen naar het uitlaatveld bij de sportvelden,
daar vonden we haar gelukkig weer na een hele zware nacht van zoeken in sneeuw en
vrieskoude.
Het hondje heet Donna en mag voor altijd bij me blijven. Het was ook nog mijn
verjaardag dat we haar terug vonden. Soms moeten dingen gewoon zo zijn.
Ze logeert nu af en toe op een boerderij als wij op
vakantie gaan en daar vindt ze het geweldig en daar
woont een jongetje van 2 jaar oud die honden
gewend is en helemaal gek van Donna is en van zijn
moeder mag Donna bij het jongetje op de kamer
slapen als ze daar is. Het zijn dikke maatjes.
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En dit jaar hadden we in Nederland eens een échte
zomer ! De mussen vielen dood van het dak, de
honden lustten er geen brood van, het was warm!
Ik hoop dat iedereen goed rekening heeft gehouden
dagen is (ook ‟s avonds) geen goede optie. Wandelen
gaat nog, mits in beschut gebied met veel watertjes en veel schaduw. Maar alles bij
elkaar komt het erop neer dat je je hond moet laten zwemmen wil je hem nog een
beetje beweging geven.
Het is een algehele misvatting dat elke hond kan zwemmen. Elke hond kan zwemmen
“op zijn hondjes”, dus al slaand met zijn voorpoten op het water. Je begrijpt dat hij
dan ongeveer loodrecht in het water komt te liggen. Probeer het zelf maar eens,
loodrecht in het water en slaan met je handen op het water. Nee, niet vals spelen en
je voeten gebruiken hoor. Dat hou je niet lang vol en al snel zink je. Een hond dus
ook. Sommige honden hebben al snel in de gaten dat ze ook hun achterpoten moeten
gebruiken, andere honden moet je het echt leren. Je kunt kijken of je hond achter een
balletje of een andere hond aan het water in wil. Maar wil hij niet, dan moet je zelf te
water. Liefst til je hem naar iets dieper water, daar laat je hem er rustig in zakken en
zwem je samen terug waarbij jij als baas zijn achterhand omhoog houdt. Zo hoog, dat
zijn voorpoten onder water blijven. Uiteraard niet zo hoog dat zijn kop ook onder
water blijft ;-) Je gaat dus samen zwemmen. Telkens een stukje verder. Al naar
gelang je hond vordert, kun je hem het water in tillen en eerst een stukje van de kant
af laten zwemmen, bv achter een bal of een koekje aan en dan pas saampjes terug.
Rhythm is nu 10 maanden en hij heeft deze zomer dus leren zwemmen. Samen met
Jive van Yvonne hebben we een zwemles georganiseerd bij de Reeuwijkse hout. Daar
kun je er gemakkelijk in lopen. Rhythm had heel snel in de gaten wat de bedoeling
was. Jive was iets ouder en had ook iets langer nodig om het vertrouwen te krijgen.
Daarna zijn we nog eens bij de Zegerplas geweest. Voor een klein hondje als Jive is
dat nogal een afstap daar. Dus ook dat moest geoefend worden.
Ondertussen zwemmen beide honden als de spreekwoordelijke otter.
Nou heb ik ook nog een oude hond die
graag zwemt. En zwemmen is voor honden
nogal vermoeiend. Niet omdat het slecht is
voor ze (juist niet) maar omdat ze het
relatief weinig doen. In de winter hou je ze
toch al gauw uit de sloten en in de zomer
mag het ineens wel. Mijn oude hond zal het
niet toegeven, maar hij vond het zwemmen
wat zwaar worden. Deze zomer heb ik voor
hem een zwemvest gekocht, zodat hij ook
lekker mee kan met zwemmen, zonder al te
moe te worden.
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Ook met zwemvesten is het goed uitkijken wat je doet. Er zijn voor honden namelijk
zwemvesten in de handel en reddingsvesten. De reddingsvesten zijn relatief een stuk
goedkoper, maar zijn echt bedoeld voor honden aan boord van een boot. Als die te
water raken, wil je dat ze niet verdrinken, maar je bent meestal niet meteen weer
terug. Zwemvesten zijn juist bedoeld voor honden om te zwemmen en waarbij ze dus
op een goede manier in het water liggen en gemakkelijk de zwemslag kunnen maken.
Ik heb gekozen voor de dure vesten van Ruffwear. Die worden ook gebruikt bij een
vereniging voor waterwerk van Newfoundlanders. Ik ben er erg tevreden over. En
Tigger? Ach, die vond het toch al overbodig, maar zwemt er lustig op los.
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Heeft uw hond een geïrriteerde of jeukende huid?
De huid (Latijn = Derma) is een essentieel orgaan voor het welzijn van de hond én
het grootste orgaan van de hond. Slechts een kleine huidafwijking kan de hond al erg
veel ongemakken bezorgen.
Na uitvoerig onderzoek samen met fokkers, dierenartsen en wetenschappers, heeft
Royal Canin volledige gezondheidsvoedingen ontwikkeld speciaal afgestemd op
honden met huid of vacht problemen: Royal Canin Dermacomfort.
Royal Canin Dermacomfort bevat specifieke ingrediënten voor:
- Het zichtbaar verminderen van irritatie en jeuk, door middel van een formule
met verminderde allergeenbronnen.
- Het versterken van de effectiviteit van de huidbarrière met behulp van een
unieke combinatie van voedingsstoffen.
- Het verminderen van huidreacties.
Dermacomfort kalmeert de gevoelige huid; dag in, dag uit
Dermacomfort: bewezen effectiviteit & zichtbare resultaten in slechts één
maand!
87% van de eigenaren* ziet dat het krabben afneemt aan het eind van de 1e maand.
86% van de eigenaren* ziet een verbetering van de huid en de vacht.
Royal Canin Dermacomfort gezondheidsvoedingen zijn vanaf nu verkrijgbaar
bij de gespecialiseerde verkooppunten.
Kijk voor meer informatie op www.royalcanin.nl
* Onderzoek gehouden onder 82 eigenaren van honden met een gevoelige huid – ADN
marketing – December 2009

Mini Dermacomfort:
http://www.royalcanin.nl/ioh/?p=product&id=4544&menu=&relpath=&lang=&GA_code=&ref=
Medium Dermacomfort:
http://www.royalcanin.nl/ioh/?p=product&id=4545&menu=&relpath=&lang=&GA_code=&ref=
Maxi Dermacomfort:
http://www.royalcanin.nl/ioh/?p=product&id=4546&menu=&relpath=&lang=&GA_code=&ref=
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DEEN BINDT HOND AAN STUUR: AUTO BOTST
TEGEN MUUR
Een 76-jarige Deen heeft materieel moeten boeten
voor een te groot vertrouwen in zijn hond. De man
bond in het plaatsje Kirke Saby zijn trouwe viervoeter aan het stuur van zijn auto om
intussen een kleine (winkel-)boodschap te doen.
Auto vertrekt
De door eenzaamheid overmande hond bleef echter niet braafjes op zijn poten zitten,
maar sprong duchtig rond en zette aldus de automatische versnelling in neutraal.
Gevolg: auto met hond weg, om pas tegen een stenen muur tot stilstand te komen.
Eindresultaat: auto stuk, hond ongedeerd, baasje met tijdelijke hartklachten.
Bron: www.hln.be, 10/08/2010
HONDENBEZITTER VERKIEST VIERVOETER BOVEN PARTNER
ROTTERDAM - Nederlandse hondenbezitters zijn meer gesteld op hun hond
dan op hun partner. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van National
Geographic Channel.
De relatie met de viervoeter krijgt gemiddeld een 8,5 tegenover een 7,8 voor de
relatie met de partner. Aan het representatieve onderzoek deden 534 volwassenen
mee die minstens één hond bezitten.
Mannen en vrouwen geven de relatie met hun
hond gemiddeld hetzelfde cijfer. Vrouwen geven
de relatie met hun partner echter eerder een
onvoldoende dan mannen. Dit komt in sommige
gevallen door gebrek aan privacy in de
slaapkamer. 3% van de ondervraagden heeft
minder seks, omdat de hond ook in de slaapkamer
slaapt. Bij 29% van de deelnemers slaapt de hond
in het bed van zijn baasje.
Het bezit van een hond heeft voordelen op sociaal gebied. Een kwart van de
ondervraagden zegt dankzij hun hond weleens een bijzonder iemand te hebben
ontmoet en geeft aan dat de hond vaak de aanleiding is om een gesprek met
buurtbewoners te beginnen. Bijna de helft beschouwt het huisdier als een volwaardige
gesprekspartner. Vrouwen vinden dit overigens vaker dan mannen. Ruim een op de
vijf ondervraagden geeft aan dat de hond van alles begrijpt
Meer dan de helft van de respondenten brengt minimaal drie uur per dag met hun
hond door. De meeste tijd wordt besteed aan het uitlaten. Het dier heeft voor zes op
de tien hondenbezitters geleid tot een andere levensstijl. Een op de vijf
ondervraagden gaat minder op vaak op vakantie of stappen en vier op de vijf krijgen
meer lichaamsbeweging. (NOVUM) Bron: www.ad.nl , 25/08/10
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Vandaar dat we in Engeland zo weinig hondepoep
zagen liggen:

Komen jullie tijdens de vakantie ook leuke, grappige of opvallende hondenplaatjes
tegen stuur ze dan op naar clubblad@hondenclub.nl voor een plaatsing in het
clubblad!
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Sandra Dijkman
1. Stel jezelf even voor, wat is je rol
binnen de Alphense Hondenclub?
Mijn naam is Sandra Dijkman, bijna 44
jaar en ik woon samen met mijn vriend in
Woubrugge. Ik werk zo'n 17 jaar bij de Technische Unie in Alphen bij de technische
dienst. Sinds 1996 kom ik bij de AHC eerst als cursist en later als ballader en trainer
van de flyball. Ik heb ook nog een tijd in het bestuur gezeten.
2. Hoe lang doe je dit al?
Ongeveer 14 jaar geleden ben ik begonnen met trainen bij de gehoorzaamheid en
toen ik wat anders mocht doen, gekozen voor flyball omdat mijn hond helemaal gek
was van ballen. Na een goed jaar ben ik gaan balladen omdat er een tekort aan was,
en toen de toenmalige trainer, Dirk, wegging ben ik de cursus voor trainer gaan doen
en geef dus al heel wat jaar flyball training.
3. Hoeveel honden heb je op dit moment?
Op 13 maart jl. hebben we onze Miep op 15 jarige leeftijd laten inslapen en dus zijn
we momenteel hondloos.
Na een jaar van veel zorg, ups en downs besloten we even geen hond te nemen.
4. Wat is de volledige naam en geboortedatum van je hond?
Ze heette Miep en was geboren op 18 februari 1995.
5. Hoe ben je aan hem gekomen?
In mei 1995 was onze hond Stasiu vrij onverwacht dood gegaan en ik vond het erg
stil in huis, maar je moet eerst even afkicken voor je weer een andere hond wil.
Tot we bij een kennis waren en toen deze hoorde dat de hond er niet meer was pakte
hij een krant waar herplaatsingshonden instonden en daar stond Miep als 6 maanden
oude teef die een nieuwe baas zocht. De krant hebben we meegenomen om er over te
denken. De volgende avond belt een vriendin en was erg enthousiast over een
herplaatsingshond uit de plaatselijke krant. En of toeval bestaat; ik weet het niet,
maar het ging over dezelfde hond.
Dus de mensen gebeld en meteen gaan kijken; wat een leuke hond was ze en ze
luisterde ook al aardig, het resultaat? De volgende dag weer een hond in huis.
6. Heb je cursussen met je hond gevolgd? Welke?
We zijn begonnen met een soort puppy cursus in Rijnsaterwoude, maar daar konden
we al snel niet meer verder en toen zijn we naar de AHC gegaan.
Eerst begonnen met de BCG en daarna de de ECG en toen GG1. Helaas hebben we
nooit het diploma gehaald. Ze deed met volgen beter haar best in de riem te bijten
dan netjes naast te lopen, maar ach, verder luisterde ze prima. Toen zijn we gaan
flyballen en dat vond ze geweldig. We zijn ook nog een keer clubkampioen geworden.
Ondertussen waren we ook begonnen met behendigheid dat vond ze ook erg leuk.
Tussendoor nog maar een poging gewaagd om GG1 te halen en wat wedstrijden GG0
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gedaan. Op een gegeven ogenblik bleek dat ze een hernia had, dus gestopt met
behendigheid en flyball, dan maar apporteersport. Dit was ook geweldig, vooral de
diploma dagen, tot ze gingen schieten. Dat vond Miep niet leuk. Ja en dan niks meer,
weer een beetje GG1 en toen ben ik gestopt met trainen.
7. Wat was de leukste eigenschap en wat was de minst leuke van je hond?
Dat het een leuke gezellige, vrolijke hond was die graag bij je wilde zijn en zich
perfect gedroeg op de camping, in het hotel, in een restaurant. Een hond die bezig
wilde zijn met van alles en nog wat.
Maar aan de andere kant was ze erg slim en had ze zichzelf geleerd dat ze het niet
leuk vond als ik zat te bellen, dan ging ze nep overgeven en ja ik trapte daar in,
gooide de hoorn erop en hup naar buiten. Na een paar keer heb je door dat ze niet
hoeft te kotsen dus heeeeel veel nep gesprekken gevoerd net zo lang tot ze weer
normaal gedrag vertoonde. Ditzelfde heeft ze ook met tractoren uitgehaald, dat was
wat minder en heb ik er nooit meer uit gekregen.
8. Wat was het favoriete speeltje van je hond?
Een tennisbal en een piepbal. Deze waren helemaal het einde en was ze uren zoet
mee.
9. Wat at je hond het liefst?
Eten was niet belangrijk en was altijd een ramp en koste altijd moeite. Maar kaas
vond ze erg lekker en dentasticks.
10. Wat of waar is de favoriete slaapplaats van je hond?
De bank of het bed en op vakantie het luchtbed. En ach, ineens sta je het toe terwijl
je altijd hebt gezegd; ze mag niet op bed of de bank.
11. Ging je hond mee op vakantie?
Als we gingen kamperen ging ze altijd mee. We hadden speciaal een camping voor
haar uitgezocht in Frankrijk met water en waar ze gewoon los mocht lopen over het
terrein, zolang ze andere gasten niet stoorde. Gingen we een weekend weg naar een
hotel of een huisje ging ze ook altijd mee, maar gingen we vliegen had ze haar
privépension bij mijn zus wat ze ook vakantie vond.
12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu hebt?
Waarom wel of niet?
Waarom niet: de kruising Mechelse herder maal Windhond is ons zeer goed bevallen,
het luisteren van de herder en de rust in huis van de windhond en wat erg fijn is van
windhonden; ze hebben weinig of geen territoriumdrift dat was erg fijn. Maar ik vind
de langharige Hollandse herders ook geweldig.
14. Wat is een dagpatroon van je hond? (Bijvoorbeeld is je hond de halve of hele dag
alleen. Gaat hij/zij met een uitlaatservice mee of naar een dagopvang?)
Ik werkte meestal halve dagen, dus de middag ging ze mee naar de paarden en kon
ze daar lekker spelen en rennen. Later ging ik meer werken en ging ze mee met de
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uitlaatservice. De laatste jaren ging ze alleen nog op woensdag mee, want dan werk
ik een hele dag, dit heeft ze gedaan tot de laatste week voor haar dood.
15. Wat wil je graag nog bereiken met je hond?
Ik wil het anders zeggen, ik heb met deze hond heel veel bereikt en hoop met een
volgende hond net zoveel te doen en te bereiken.
16. Loop je wedstrijden/shows?
Ik heb met Miep mee gedaan aan flyball wedstrijden en aan GG0 wedstrijden en aan
diplomadagen van de apporteersport.
Al met al zijn we druk geweest, de jaren dat het kon.
Ik geef de pen door aan Marije Doppenberg!
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Naast het lesgeven op de hondenclub heb ik ook
een hondentrimsalon, een honden casting bureau
en train ik honden/voed ik honden op voor
anderen. Over het trainen/opvoeden van honden
voor anderen wil ik het hebben.
(als ik dit schrijf zijn we alweer een jaar
verder)
Arras is een Mechelse Herder, met erg
indrukwekkende ouders. Ouders die zich
uitgebreid hebben bewezen in de
politiehonden wereld. Arras kwam als pup
bij mij in huis. Arras is de hond van René
Noorlander. René is voorzitter van PHV
Alpha, een politiehondenvereniging die bij
ons op de club traint, op woensdag en op
zondag.
Arras moet een grote stoere, maar sociale hond worden want dan gaat ook hij de
opleiding voor Politiehond volgen.
Toen Arras 7 weken was zijn René en ik hem bij zijn fokker op gaan halen. Hij was
samen met zijn broertje in het nest. Zijn broertje was de dag daarvoor al opgehaald,
Arras was de hele nacht alleen geweest en had het vreselijk gevonden. Hij was de
hele nacht in de weer geweest.
Toen wij daar kwamen lag hij onder tafel bij zijn fokker in een héél diepe slaap. De
hele tijd dat wij er waren sliep hij. Hij had echt een heel drukke nacht achter de rug.
De terugreis was geen probleem. Ik zat met Arras achterin en ook onderweg terug
heeft hij het grootste gedeelte geslapen. Het leek een rustig hondje.
Arras kwam fulltime bij mij in huis, totdat hij groot genoeg zou zijn om te beginnen
met de politiehondentraining.
De socialisatie ging goed. Het was een open en zelfverzekerd hondje. Doordat alle
ervaringen zonder grote trauma‟s verliepen werd hij steeds zelfverzekerder.
Mijn eigen hond Chizzy vond er niks aan. Ze vond het maar een opdringerige pup en
hoe groter hij werd hoe vervelender ze hem vond. Ze deed geregeld erg onaardig
tegen hem. Voor een pup ook goed om mee om te leren gaan
Arras heeft op de AHC meegedaan aan „puppen in de zomer‟, de puppycursus en
opvoed 1. Hij snapte heel goed wat de clicker betekende
en leerde heel makkelijk.
Hij was gewend aan een kennel buiten en was eigenlijk
alleen nog ‟s nachts binnen (in een bench uiteraard).
Voor een „gewone‟ hond was het een geweldige hond.
Maar ja……...hij moest geen gewone hond worden. Hij
moest een politiehond worden.
Toen hij 6 maanden was ging hij terug naar René. René
ging zachtjes aan met hem beginnen met trainen en was
wisselend enthousiast. De ene keer was hij erg tevreden,
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de andere keer zag hij toch trekjes die hij liever niet zag in een „politiehonden‟pup.
Er waren 2 dingen die hem erg opvielen. Arras was niet zelfstandig genoeg en was
ook een beetje lui.
Dat hij niet zelfstandig was, komt (denk ik) door mijn opvoeding. Ik stel mij op als
roedelleider in huis en mijn honden hoeven niet zelfstandig zaken te regelen. Dat doe
ik voor ze. Dus dat kan heel goed kloppen, maar dat kan nog veranderen. Hij kan het
nog makkelijk leren om zelfstandiger te worden.
Hij was ook een beetje lui. Als je er een positieve draai
aan geeft, dan noem je het relaxt. Hij maakte zich niet
snel druk om langs rennende kinderen, knetterende
brommers e.d. Dat heeft met een goede socialisatie te
maken, maar ook met de aanleg van de hond. Zijn
„relaxte‟ houding betekent ook dat je veel aan motivatie
training moet doen. Hij moet fanatiek gemaakt worden
voor alle verschillende oefeningen.
Om een lang verhaal kort te maken…… na 3 maanden
nam René de beslissing dat Arras voor hem niet
geschikt genoeg was om verder te trainen. Na overleg
hebben we besloten dat ik de opleiding/africhting van
Arras over zou nemen.
Dat is wat je noemt een nieuwe uitdaging…. Ik train al
jaren honden voor G&G, behendigheid en obedience, maar heb nog nooit een hond
afgericht tot politiehond. Dat betekende werk aan de winkel. Ik moest me gaan
verdiepen in het programma van PH1 (politiehond 1), ik moest lid worden van de
KNPV en me gaan verdiepen in de cultuur van de KNPV (Koninklijke Nederlandse
Politiehonden Vereniging) en ik moest me gaan verdiepen in de aan te leren
oefeningen. Want 1 ding wist ik zeker…ik wil Arras op een positieve manier , m.b.v. de
clicker gaan trainen. Dat zou betekenen dat ik heel veel zelf moet gaan uitvinden in
het trainingsprogramma, want operante, positieve training binnen de KNPV is nog
geen gemeengoed.
Volgend clubblad zal ik meer schrijven over de training met Arras.
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Max en Nancy Verbeek
Winkelcentrum Ridderhof
Ridderhof 35
2402 EN Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-421851
Fax: 0172-416287
Alphenadrijn.ridderhof.996@petsplace.nl

Uw dierenspeciaalzaak in de
Ridderhof
met bezorgservice!!!!
Voor uw bestelling:
0172-421851
Extra aanbieding:
Nieuw: Pets Place Voeding
Vanaf €19,49 per 10 kilo, nu met €2,50 introductie
korting!
(en dubbele stempels natuurlijk)

KNIP RECHTSONDER HET HOEKJE UIT, VUL UW
POSTCODE IN EN PROFITEER VAN DE
AANBIEDING IN DIT CLUBBLAD.
EXCLUSIEF VOOR AHC LEDEN
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Bij inlevering VAN DE INGEVULDE HOEK:

Dubbele stempels op onze
nieuwe spaarkaart
Nieuw spaarsysteem!!
Bij elke 10 euro ontvangt u een stempel op onze
nieuwe spaarkaart. Bij 6 stempels is de kaart vol en
ontvangt u €2,50 korting op uw vervolg aankoop!
Voorbeeld: Royal Canin Maxi Adult 15 kilo, onze prijs
€56,45 nu met 10 stempels!!!(€4,16)
(6 stempels is €2,50 korting op vervolgaankoop)

*Deze aanbieding is geldig t/m 25-09-2010
en 1 clubblad aanbieding per huishouden.
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Postcode
…..

Gezocht: 2 broertjes/zusjes van Teckel, de knuffelhond
van Elyna…………..
Ze zag hem, wilde hem hebben en vind hem nu
helemaal geweldig. Teckel moet overal mee naartoe, moet lief zijn, graag knuffelen,
het niet erg vinden als hij aan zijn oren getrokken wordt en het niet ook niet erg
vinden als zijn oren/neus/staart opgegeten worden…..
In ruil daarvoor is hij overal waar Elyna ook is en mag hij bij haar in bed slapen, tenzij
hij die week aan de beurt is om in de kast te wonen.
Teckel moet sociaal zijn met andere honden, want er leven nog 2 honden in huis. In
ruil belooft Benny hem met rust te laten en Boomer belooft dat hij Teckel niet zal
slopen, maar wel zal apporteren als Elyna hem laat vallen.
Teckel moet het niet erg vinden om eenmaal per week gewassen te worden en dan
een week of 2 in de kast te leven, omdat Teckels nou eenmaal afgewisseld moeten
worden.. Dus Teckel moet ook niet bang zijn in het donker. Alleen te zijn hoeft Teckel
nooit, want hij zit of in de kast met broertje/zusje, of is bij Elyna.
Teckel komt minimaal 4 keer per dag buiten, mag mee naar het bos en het park,
waarbij hij niet aan de lijn hoeft.
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Tijdens de zomervakantie heeft ook de AHC
vakantie. Toch is het nooit helemaal stil in deze
periode, want we organiseren al jaren thema
avonden voor de allerjongste onder ons.
Ook dit jaar waren er weer voldoende mensen op
de been om deze avonden op te zetten, mee te helpen en vooral om al de pupjes en
hun bazen kennis te laten maken met een bepaald thema.
Het thema „komen‟ de eerste avond spreekt voor zich. En dan bedoelen we niet saai
„hier‟ roepen, maar ook de bazen moesten laten zien hoe sportief, enthousiast en blij
ze hun pupje kunnen roepen! Dus voldoende oefeningen uitgezet waar iedere baas
kon laten zien hoe gek ze kunnen doen, en starten maar. Leuk om te zien hoe goed
mensen zich kunnen verstoppen in een doos, achter een tent of een grote ton!
Tweede avond heeft iedereen kennis kunnen maken met de hindernisbaan. De pupjes
konden kennis maken met verschillende toestellen van de behendigheid en
combisport, vreemde ondergronden, een ladder waar ze overheen moesten lopen en
een veldje met allemaal „rommel‟. De grote knuffelbeer die er stond, was de eerste
keer toch wel erg interessant, maar oefening baart kunst en uiteindelijk besloot iedere
pup dat de beer er gewoon maar bij hoort.
De derde avond hebben „de wandeling‟ gehad. Voor mij persoonlijk ook een hele leuke
avond, gezien ik mijn twee grote hobby‟s mag combineren!
Tijdens de wandeling is het de bedoeling dat je zo veel mogelijke (gekke) situaties
tegenkomt. Zo steekt er opeens een kat over, waar je pupje natuurlijk niet achteraan
mag. Goed, we trainen honden en geen katten, dus die „getrainde overstekende kat‟
hebben we nog niet kunnen vinden, maar gelukkig hebben wij de schiethaas van de
apporteersport en met een beetje fantasie, lijkt het er best op.
Ook kom je natuurlijk dagelijks dronken mensen achter een rollator tegen, dus ook
daar moet je pupje maar aan wennen en hebben wij Mirjam bereid gevonden om dit
(natuurlijke?) gedrag te kunnen laten zien. Mirjam, je deed het fantastisch ;-)
Verder zijn spelende kinderen altijd interessant, dus ook die konden die avond niet
ontbreken.
En dan natuurlijk de kennismaking met
de paarden. Hele brave paarden die
honden gewend zijn, dus de pupjes (en
sommige
mensen)
hadden
de
mogelijkheid om er eens rustig om heen
te wandelen en te snuffelen.
De vierde avond had als thema water. In
het begin van de week leek het er op
dat de natuur een handje zo helpen met
dit thema, maar gelukkig viel dat mee en heeft ieder voor zich kunnen besluiten hoe
nat de hond zou worden.
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Een thema met erg wisselende reacties van de honden. De één was niet uit de bak
water met tennisballen te slaan, terwijl de ander nog eens bedenkelijk zijn baas aan
keek of het écht de bedoeling was. De waterballonnen waren niet aan te slepen en
ook het komen onder de sproeier door was erg leuk. Sommige honden gaan er harder
van rennen, terwijl de ander nog eens omdraait om er nog eens onderdoor te lopen.
Wanneer ik het zo samenvat gaan 4 weken vakantie erg snel en wanneer ik dit schrijf
zijn de lessen alweer begonnen. Ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft gehad
en wens iedereen heel veel train plezier.
Als laatste wil ik iedereen die deze avonden heeft geholpen, ontzettend bedanken voor
hun enthousiasme en inzet, want zonder voldoende hulp kunnen we dit soort avonden
niet organiseren! Top, bedankt iedereen!!
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o Eén groep per dag, in de ochtend
o Twee uitlaters:
 Jolanda Hazelzet: alle dagen
 Anita Dobbe: alle dagen behalve donderdag
o Niet meer dan 10 á 12 honden per groep
o Verschillende wandelgebieden
o Lekker lang los lopen en spelen
o Heel veel plezier voor en met de honden
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar
kynoloop@wanadoo.nl of contact opnemen met
Jolanda Hazelzet: 06-27573884
of Anita Dobbe : 06-46006288
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Mijn internationale carrière als behendigheid
scheidrechter krijgt een vervolg.
Tijdens het wereldkampioenschap van het IFCS
van 14 t/m 16 mei dit voorjaar in Engeland
kwam het even ter sprake tijdens een borreltje
met de andere officials voor het eten. De
Amerikaanse vicevoorzitter van het IFCS vertelde dat zijn nationale behendigheid
organisatie, de USDAA, voor een groot toernooi in oktober een “foreign judge” zocht.
Mijn tafelgenoten keken daarop mij aan en stelden voor dit als een uitnodiging op te
vatten. De eerste voorlopige afspraak was dat we van beide kanten zouden nagaan of
het allemaal mogelijk zou zijn. Wat mij betreft, was ik er natuurlijk al snel uit. Nadat
ik op mijn werk die periode gereserveerd had, mailde ik dat bereid was om in de
Verenigde Staten te komen scheidsrechteren.
En op de dag voor onze zomervakantie naar de Provence kwam, toch nog een beetje
onverwacht omdat ik mezelf nog niet wilde blij maken met een dode mus, het bericht
dat ik als scheidrechter naar de CynoSport World Games van 12 t/m 17 oktober in
Louisville, Kentucky mag komen.
De CynoSport World Games is
een
jaarlijks
terugkerend
evenement
waaraan
circa
1000 deelnemers meedoen.
Mijn
Nederlandse
collega
scheidrechter, Gert Siekmans,
is voor dit toernooi in 2006,
2007 en 2009 ook uitgenodigd
geweest. Nu ben ik er trots op
dat ik dit jaar deze ervaring
mag gaan opdoen.
Mij is gevraagd de parkoersen voor vier onderdelen te ontwerpen. Ik heb Gert het
hemd van het lijf gevraagd over de zaken waar ik zoal rekening mee moet houden. Hij
is gelukkig altijd bereid me met raad en advies bij te staan.
Voor de eerste dag is dat een “European Standard Agility”. Ik heb begrepen dat
“onze” parkoersen over het algemeen wat meer valkuilen bieden dan dat men in de
V.S. gewend is. Hiervoor zal ik dus terug kunnen vallen op mijn eigen ervaring en een
route uitstippelen die de behendigheidslopers bij de FHN zouden moeten kunnen
herkennen (en misschien ook wel vrezen).
De andere parkoersen die ik in mag sturen zijn nog niet op een bepaalde dag
ingeroosterd. Dat zal wel gedaan worden nadat die zijn vergeleken met de ontwerpen
van de andere uitgenodigde scheidsrechters. Dat zijn drie Amerikanen en een
Australiër. Die Aussie ken ik van het WAC, omdat hij als, één van de bestuursleden
van het IFCS, de hoofdscheidsrechter in Engeland was.
Eén van mijn parkoersen zal zijn voor de GrandPrix. Dat is een serie kwart-, halve- en
hele- finales van een Vastparcours. Met het idee van de “erg technisch” gevonden
Europese parkoersen, zal ik me bij het ontwerpen hiervoor wat in moeten houden met
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de lastige stukjes die er in mogen komen. Dus dat wordt waarschijnlijk een route die
lekker snel door de doggies afgelegd kan gaan worden.
Het andere parcours krijgt zeker een accent op de snelheid, want dat is een
“Steeplechase”. Dat is een jumping voor ons, maar wel met een schutting erin. Ook
moet de schutting of de slalom twee maal in het parcours opgenomen zijn.
Weigeringen moeten hierin wel hersteld worden, maar geven geen extra
strafseconden. Zoiets heb ik nog nooit hoeven te bedenken, maar zoals voor alles is
er ook hier een eerste keer.
En voor de junior-handlers mag ik voor de vier verschillende niveaus ook parkoersen
bedenken. Alleen al het bestuderen van de reglementen die hiervoor gelden kost me
de nodige tijd en moeite. (Bij het laagste niveau mag de jonge handler de hond zelfs
aan de lijn houden …!?) Wat het resultaat daarvan gaat worden weet ik nu nog niet.
Wanneer de parkoersen klaar zijn, worden ze door een Amerikaans comité beoordeeld
en moeten er mogelijk aanpassingen gemaakt worden. Aan de overkant van de
Atlantic zal duidelijk worden of ze daar in de smaak zijn gevallen als de deelnemers
hun best erop hebben mogen doen.
Aurelia gaat natuurlijk met me mee. De vakantie in Frankrijk hebben we voor dit
avontuur met een week ingekort omdat dit ons de kans geeft, met wat voordeel, het
land van de onbegrensde mogelijkheden wat langer te bezoeken.
Inmiddels hebben we de trip van 9 tot 31 oktober gepland. De vliegtickets zijn door
de USDAA besteld en we hebben online wat betere plekjes in het vliegtuig uitgekozen.
Mijn vlucht wordt door de organisatie betaald en de tweede van Aurelia komt voor
onze rekening. Het hotel waar we in de week van de wedstrijden verblijven is een
fraai 4 sterren exemplaar dat pal naast het Kentucky Exposition Centre ligt. Na het
toernooi willen we een paar highlights van Noordoost Amerika bezoeken en daarvoor
blijven we die twee weekjes extra. In die periode is daar sprake van de Indian
Summer en we hopen daar van die herfstkleurenpracht te kunnen gaan genieten. Ook
de Niagara Falls en New York City staan op ons programma.

Als het lukt houd ik jullie via een weblog op de hoogte tijdens de Cyno Games. Op de
website laat ik daarvoor dan een linkje plaatsen. Meer informatie over dit enorme
hondensport evenement kan je vonden op: www.usdaa.com.
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Ik zit op mijn wolk heel tevree
En kijk vol blijdschap naar benee
Want Guido en Carola kennen weer het geluk
Van de geboorte van een kleine ukkepuk!
Psssst… ik ben geboren!

Eline Catharina
Klaus
Is mijn naam,
Die 6 juli 2010 op de kalender mag staan!
Trotse ouders:
Carola en Guido Klaus
Alles gaat goed met ons. De hondjes zijn ook al gewend aan Eline. De eerste dag
moesten ze wel een paar keer aan Eline en mij ruiken, maar dat was al snel goed. De
honden vinden het vooral lekker dat ik veel thuis ben. Ook wordt er veel gewandeld
voor mijn conditie wat Aisha en Djilly niet erg vinden. Ik hoop jullie weer snel te zien
op de Alphense honden club. Hier een foto van mij met mijn dochter hier is ze 6
weken oud.
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Ik heb een waakhond. Dat is voor mij ook nieuw.
Maar het is echt zo. Mijn hond was nooit zo stoer.
Ik noemde hem niet voor niets vaak “Kleine
jongen” Dat is deze zomer veranderd.
In mei had ik een paar dagen vrij. Ik besloot om
met mijn tent richting Zeeland te vertrekken. Dat doe ik wel vaker. Het is een plek
waar ik graag kom. Vorig jaar was ik daar nog met Yentl. Haar laatste
kampeervakantie.
Het gevoel om daar nu naar toe te gaan, is daarom ook dubbel. Het zal best even
moeilijk zijn om weer voor het eerst daar op de camping te komen. We hadden daar
nog een paar heerlijke dagen, zo op het eind van haar leven.
Nu ga ik met Tristan, mijn andere hond. Het is lang geleden dat ik met hem heb
gekampeerd. Daar kom ik achter als mijn tentje staat. ‟s Avonds als ik mijn mandje in
wil kruipen en ook de mand van Tristan heb geïnstalleerd in de tent, durft hij niet naar
binnen te gaan. Ik voel wat ergernis opkomen. ”Wat een held”, denk ik. “Yentl had
daar geen moeite mee…”
Als hij uiteindelijk in de tent ligt, durft hij niet meer te bewegen. Angstvallig kijkt hij
naar het tentdoek wat beweegt door de wind. Ik zucht, en draai mij om.
In de dagen daarna, komt het goed. Langzaam begint ook hij de smaak te pakken te
krijgen van het kamperen en geniet van het de hele dag buiten zijn, de
strandwandelingen en de hele dag volle aandacht. Uitgerust keren we huiswaarts met
het gevoel dat we geen vier dagen weg geweest zijn, maar twee weken.
Dan breekt er weer een periode aan van hete temperaturen. Ik verlang terug naar
mijn tentje in Zeeland. In mijn huis is het niet te harden. Met een plat dak op je huis
en een tuin op het zuiden, wordt het warm. Te warm. Ik besluit om buiten te gaan
slapen. Na een poging om een klamboe aan de haak van het vogelhuisje op te
hangen, voelt het toch niet prettig om zo in de tuin te liggen. Nou is mijn tuin
helemaal omheind, maar toch. Het gaat om het idee. Daarom pak ik mijn tent uit de
auto en zet die op in de tuin.
Daar lig ik dan. Ik kampeer in mijn eigen tuin. Tristan
ligt op zijn matrasje voor de tent de boel in de gaten
te houden. De kat is ook wel verbaasd over deze actie
maar blijkt het ook wel te kunnen waarderen. We
slapen beter dan binnen. Dan gebeurt het. De tweede
nacht word ik om 1.30 uur wakker van een diep
gegrom.
Vaag dringt het tot mij door. Ik realiseer mij dat het mijn hond is die daar diep ligt te
grommen. Ik fluister half in coma dat hij moet ophouden. Maar dat doet hij niet en
dus word ik nu helemaal wakker en luister mee. Opeens hoor ik het. Voetstappen. En
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wel in de tuin van de buren. Verschrikt durf ik niet meer te bewegen en laat mijn hond
lekker grommen. Als ik een beetje bijgekomen ben, durf ik het aan. Ik beweeg. Sta op
en ga naar binnen.
Eenmaal binnen kijk ik mijn hond aan. Ik voel mijn
hart in mijn keel kloppen. Hij voelt aan dat ik
geschrokken ben. Hij krijgt een uitgebreide beloning
voor zijn stoere optreden. De volgende ochtend moet
ik toch wel lachen om mijn actie. “Wat of wie zou het
toch geweest zijn?” vraag ik mij af. Waarschijnlijk een
kat of een egel.
Met het kamperen is het weer goed gekomen. Heb
daarna zelfs weer in de tuin geslapen. Liever natuurlijk
in Zeeland. Maar ik voel me wel veilig zo met mijn
stoere waakhond. Want na deze nachtelijke actie van
hem, is hij waaks gebleven en voelt zich erg prettig
met zijn nieuwe taak die hij heeft gekregen. Van
kleine jongen naar stoere vent. Ik ben trots op hem.
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Iedereen die bij ons start in een puppy- of opvoed 1
groep, wordt uitgenodigd voor een theorie avond.
Deze avond heeft als doel om kennis te maken met
de AHC, theorie over hondengedrag en er is ruimte
voor vragen.
De laatste theorie les viel mij een vraag/opmerking in het bijzonder op. Een cursist
gaf aan dat haar pupje nog niet gechipt was, omdat een chip kan gaan „zwerven‟ en
hierdoor een negatief advies was gegeven om (op jonge?) leeftijd een chip aan te
brengen. Tot mijn grote schrik hoorde ik dat meer mensen dit hebben gehoord en ik
zou hier graag op in willen gaan.
Een chip is een registratiemiddel voor je huisdier ter grote van een rijstkorrel en wordt
onder de huid in gebracht. Vaak gebeurd dit tussen de schouderbladen, maar dat kan
wel eens wisselen.
Een hond heeft geen last van de chip, want deze zit onder de huid en wekt geen
irritatie. Over het algemeen is het zo dat een chip een soort wordt ingekapseld onder
de huid, waardoor deze (redelijk) op dezelfde plek blijft zitten waar het is ingebracht.
Toch kan het voorkomen dat de chip gaat verplaatsen. Vaak meer naar beneden, dus
meer op één van de schouderbladen, maar kan ook wat verder zakken. Ook dit
veroorzaakt over het algemeen geen irritatie of problemen en het dier heeft er geen
last van. Bij veel honden kun je de chip voelen, zeker als je weet waar deze zit. Niets
anders dan een (rijst)korreltje onder de huid.
Mijn inziens zou iedere honden- of katteneigenaar zijn of haar dier moeten laten
chippen. Het is een zeer effectief registratie middel, wat een hoop problemen kan
voorkomen.
Zo heb ik een aantal jaar gewerkt in een asiel in Nederland en wij hadden erg vaak te
maken met „zwerfhonden‟.
Alle dieren worden standaard gecontroleerd op chip en/of tatoeage (zeker oudere
dieren worden daar nog op gecontroleerd, al komt tatoeage steeds minder vaak voor).
Op een gegeven moment kregen wij een oud (15+) hondje binnen en ook hij werd
door ons gecontroleerd. Het bleek dat hij getatoeëerd was. Erg lastig te lezen, maar
het bleek uit de combinatie van letters dat het hondje getatoeëerd was in Frankrijk en
kregen we een adres even onder Parijs. Wij hebben contact kunnen zoeken met de
eigenaren en zij hebben bijna 700 km van hun huis vandaan weer op kunnen halen.
Blijkbaar was het hondje 6 maanden daarvoor uit de voortuin gestolen / weggelopen
en is het via onbekende weg in Nederland terecht gekomen.
Doordat het hondje geregistreerd was, kon met de eigenaar contact worden
opgenomen. Dit was nog door middel van de tatoeage, maar ik denk dat het duidelijk
mag zijn dat dit wel een uniek voorbeeld is van registratie. En met de chip is het
alleen maar duidelijker geworden.
Mocht je vragen hebben over het chippen van je huisdier, vraag dit dan na bij je
dierenarts. Zij kunnen hier meer informatie over geven.
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Omdat er steeds meer honden uit het buitenland
naar Nederland komen en ook komen trainen bij
de hondenscholen is het wel eens goed om wat te
vertellen over de ziektes die honden wel mee
kunnen nemen uit het land van herkomst. Het is
niet bedoeld om mensen aan te moedigen of te
ontmoedigen om een buitenlandse hond te nemen, maar om misverstanden die soms
de ronde doen te ontzenuwen.
Leishmania is wel de bekendste denk ik. Leishmania wordt veroorzaakt door een
eencellige parasiet, die door een zandvliegje wordt overgedragen, en kan zich op
verschillende manieren uitten. Daar staat veel over op internet, maar ik zal er een
paar noemen.
Uitslag dat op eczeem lijkt of op schimmel, dat begint rond de oren en neus met
korstjes, en vaak ook door de dierenartsen hier in NL voor eczeem of schimmel wordt
aangezien en behandeld. Er is dan geen verbetering en pas na heel veel onderzoeken
komt men er door een bloedtest achter dat het Leishmania is. De hond is dan vaak al
ziek en soms leidt dat dan onnodig tot de dood. Een ander verschijnsel is dat de hond
mank gaat lopen of dat het lijkt dat hij reuma heeft of zoiets, waardoor hij moeilijk op
kan staan en niet meer zo soepel loopt. Ook worden honden wel eens heel mager
zonder dat daar een rede voor is aan te wijzen. Het is dus altijd verstandig om, als je
een hond uit een zuidelijk land hebt en hij krijgt verschijnselen op wat voor gebied
dan ook, hem als eerste te laten testen op Leishmania. Bij pupjes is het wat moeilijker
om die te testen omdat er getest wordt op antistoffen en ook al is de pup besmet dan
heeft die soms nog geen antistoffen aangemaakt en geeft een negatief testbeeld. Het
verraderlijke is dat het wel 7 jaar kan duren voordat de ziekte verschijnselen geeft,
dus als je hond dan 7 jaar of ouder is, denk je niet meer zo snel aan een ziekte uit het
land van herkomst. En bij de dierenartsen hier in Nederland is het nog vrij onbekend.
De ziekte wordt overgedragen door een zandvliegje die alleen in die zuidelijke landen
voorkomt. Dus als je hier een hond met Leishmania hebt, kan de ziekte niet
overgebracht worden op andere honden om de simpele rede dat die zandvlieg, die
gastheer is voor de besmetting van de leishmania, hier niet leeft. De ziekte kan nooit
genezen. Er zijn medicijnen die de ziekte onderdrukken, waardoor de hond toch oud
kan worden zonder verschijnselen. Onbehandeld sterft de hond aan de ziekte. Vooral
de nieren worden aangetast. Maar… niet iedere besmette hond wordt ziek.
Voor honden die mee op vakantie gaan naar een zuidelijk land waar Leishmania
heerst, is het verstandig om een anti teken band of anti vlooienmiddel te gebruiken.
Een besmetting kun je niet altijd helemaal voorkomen omdat er niet echt iets is om
die zandvlieg tegen te houden. Uiteindelijk worden alle honden in die landen wel
besmet, als ze daar lang leven, maar ze worden niet altijd ziek.
Hartworm besmettingen komt hier niet voor. Er komen wel eens honden uit het
buitenland die hartworm hebben, maar ook, net als bij de Leishmania, kan deze niet
worden overgedragen op andere honden of mensen zonder tussenkomst van een
gastheer, een mug, die hier niet leeft. De hartworm sterft vanzelf. Het is een wat
ingewikkeld verhaal, ik zal mijn best doen het uit te leggen. Een Spaanse dierenarts
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heeft mij dit uitgelegd en een vertegenwoordiger van het anti vlooienmiddel Practic
heeft dat bij een bezoek bij mij thuis nog eens verduidelijkt.
Een hartworm die in het hart zit kun je niet op een röntgenfoto zien en je kunt
evenmin in het bloed zien. Alleen kun je op een röntgenfoto zien of een van de
hartkamers vergroot is, als de hond benauwd is, of kortademig, dan kun je er vanuit
gaan dat er een hartworm in het hart zit.
Deze hartworm (meestal zijn het er meerdere) legt eitjes in het lichaam van de hond
vanuit het hart en die eitjes komen wel in het bloed van de hond en die kun je wel
aantonen door een bloedtest. Die eitjes kunnen geen hartworm worden, die moeten
dan opgenomen worden door een gastheer en die veranderen die eitjes zodat het wel
hartworm kan worden en besmetten zo een andere hond of kat of mens, dat kan hier
in NL dus niet. De eitjes sterven dan vanzelf en de hartworm ook.
Maar dan moet de hond niet net een middel hebben gehad tegen hartworm, zoals
Strongholt of Milbemax of Practic, want die doden die eitjes wel en dan zie je ze niet
meer in het bloed. De hartworm wordt niet gedood door deze middelen en blijft leven
in het hart. Uiteindelijk sterft de hartworm vanzelf af en de eitjes ook. Dus eigenlijk
hoef je, als je hond hier hartworm heeft en er nog geen ziekte verschijnselen van
heeft (benauwdheid, kortademig), niets te doen, de hartworm gaat vanzelf dood,
want een hartworm leeft ook maar beperkte tijd en er komen geen nieuwe bij omdat
de gastheer hier niet leeft en nieuwe besmetting dus niet mogelijk is. Het is echter
wel gevaarlijk als de hartworm dood is, omdat die gestorven hartworm in de
bloedbaan komt en dus voor een verstopping kan zorgen. Er zijn wel medicijnen om
de hartworm te doden, maar dat blijft gevaarlijk en je kunt dan alleen maar hopen dat
dat goed afloopt. Dat moet dus altijd onder strikte begeleiding van een dierenarts.
Als je met je hond naar het buitenland gaat, of je hebt een hond uit het buitenland
geadopteerd (voor hartworm ook noordelijkere landen), dan is het verstandig om
gelijk een middel tegen hartworm te geven, zodat een eventuele besmetting gelijk de
kop wordt ingedrukt en de eitjes/larfjes niet uit kunnen uitgroeien tot een hartworm.
Chiardia is ook een parasiet, net zoals een spoelworm of andere wormen. De hond,
vooral honden die wat minder weerstand hebben, krijgt diarree en dat gaat niet over
als de parasiet niet bestreden wordt. Chiardia komt ook in Nederland voor, maar
omdat de hygiëne bij fokkers wat beter is hoor je daar minder vaak over. Een middel
om de chiardia te bestrijden is Panacur, dat is ook een anti wormmiddel en doodt ook
andere wormen.
Vaak denken dierenartsen niet aan een chiardia besmetting als een hond diarree heeft
en adviseert dan een ander voer te proberen of geeft medicijnen tegen diarree. Maar
voor je het weet ben je honderden euro‟s aan dierenartskosten en speciaal voer kwijt,
terwijl het met een kuurtje opgelost kan worden. Let wel op, want de meeste anti
wormkuren werken niet bij een chiardia besmetting. Ik ken alleen de Panacur die dat
wel doet. De meeste dierenartsen kunnen een chiardia besmetting gelijk vaststellen in
de praktijk uit een beetje ontlasting van de hond. Chiardia is ook besmettelijk voor
mensen dus let goed op met kinderen. Vooral met nog onzindelijke pupjes. (ook uit
Nederland).
Ehrlichia is een tekenziekte die nogal eens voor komt bij honden uit het buitenland.
De verschijnselen lijken op Leishmania, dus het is verstandig als de hond moeilijk
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opstaat of pijn heeft aan zijn gewrichten een bloedtest te laten doen op Ehrlichia en
Leishmania. Controleer de hond gelijk op teken als hij aankomt en als ze die hebben,
haal die gelijk weg. En geef een anti teken behandeling. Ehrlichia kan met een
antibioticum kuur worden bestreden.
Barbesiosis is ook een tekenziekte die de hond snel ziek kan maken. Koorts en bloed
in de urine zijn een paar van de verschijnselen, de hond kan doodziek worden zonder
dat de dierenarts aan deze ziekte denkt. De meeste stichtingen die honden uit het
buitenland bemiddelen testen de hond hier op voordat ze naar NL komen (ook op
Leismania overigens), maar dat is niet altijd een garantie dat de hond de ziekte niet
heeft. Wees alert en wijs je dierenarts er op dat de hond uit een gebied komt waar
deze ziekte heerst als je hond ziek wordt. Ook als je op vakantie bent geweest in een
gebied waar die teek leeft.
Coccidiose komt heel sporadisch voor bij buitenlandse honden. Het geeft bijna
waterdunne (veel dunner dan bij een chiardia besmetting) ontlasting dat af en toe wat
dikker is, maar nooit echt over gaat. Ook dit kan direct bij een goede dierenarts
worden vastgesteld en kan met medicijnen worden behandeld. Coccidiose komt ook in
NL voor al hoor je er niet vaak iets over en wordt het vaak vergeten als een hond
hardnekkige diarree heeft.
En dan kennelhoest. Dat komt natuurlijk in Nederland ook regelmatig voor.
Honden die uit het buitenland komen hebben vaak een stressvolle periode achter de
rug. En zijn daardoor vatbaarder, vooral jonge pupjes. Die willen dan nog wel eens
hoesten als ze bij hun nieuwe baasje zijn. Dat hoeft dan niet per se kennelhoest te
zijn en is meestal met een paar dagen, door een hoestdrankje voor kinderen te geven,
over. Maar soms is het hoesten hardnekkiger en is er toch een antibioticum kuurtje
nodig. Wacht niet te lang als het ondanks de hoestdrank toch erger wordt, want een
longontsteking is dan vaak het gevolg. Kennelhoest komt hier ook relatief vaak voor
en het is dan ook verstandig om niet met je (verzwakte) pup naar plaatsen te gaan
waar veel honden worden uitgelaten, wacht even totdat de hond wat weerstand heeft
kunnen opbouwen.

33

Sinds ruim 4 maanden is het ook bij mij
zover; een hond en een baby samen…. Of
in mijn geval, 2 honden en 1 baby.
Ik dacht van tevoren, afgaand op
ervaringen met neefjes, „dat kan toch niet
zooo heel moeilijk zijn..‟ Dat valt dus toch
wel tegen.. Ik wist van tevoren dat je honden en kinderen natuurlijk niet alleen laat,
maar met een eigen kind is dat toch moeilijker dan je denkt.. en helemaal als het niet
klikt tussen je hond en kind.
De 1e ontmoeting tussen Boomer en Elyna was erg leuk.
Ik was een paar dagen in het ziekenhuis geweest vanwege de bevalling en
gecompliceerde nasleep, dus Boomer was helemaal dolenthousiast dat ik er eindelijk
weer was. Alleen, ik had dus een vreemd mensje bij me.. Ik ben met haar op de bank
gaan zitten, Boomer sprong erbij en voordat Elyna zelfs maar haar jas uithad,
besnuffelde en likte Boomer haar al overal waar hij snuffelen en likken kon. Dat was
vanaf minuut 1 positief.
Boomer is echt mijn hond, mijn schaduw. Elyna hoort bij mij, dus haar heeft hij vanaf
minuut 1 geaccepteerd. Het was zelfs zo, dat toen de kraamverzorgster haar binnen
een half uur nadat Elyna in huis was, aan het huilen maakte, hij direct op het bed
sprong. Het bed stond op klossen en was 90 cm. hoog (Boomer 43 cm.), maar hij
moest kijken wat dat vreemde mens met zijn nieuwe kind deed. Kraamvisite mocht
Elyna wel vasthouden, maar hij bleef bij hun voeten liggen en in de gaten houden wat
ze deden. Na een paar weken was hij gewend en ging hij niet meer bij de voeten van
mensen liggen als ze Elyna vasthielden, maar hij houdt iedereen in de gaten.
Als Elyna huilt, wat ze zelden doet, komt hij direct naar mij.
Als Elyna op de grond ligt te spelen, of bij mij op de bank zit, moet hij even haar
oortjes likken. Als Elyna en ik samen Boomer aaien, draait hij direct z‟n flank naar
haar toe, kan ze er makkelijk bij, want op z‟n kop aaien vindt hij niet zo prettig. En als
ze dan per ongeluk toch grijpt, is het niet erg.
Het was even wennen toen ik voor het eerst met Elyna en zonder Boomer
weggeweest was, want ik werd totaal niet begroet bij binnenkomst. Normaal
gesproken is Boomer dan heel blij en stuitert hij tegen me op, nu werd dit voor Elyna
bewaard, die moest blij stuiterend begroet worden.
Boomer helpt met Elyna, in zoverre dat hij haar kleding opraapt, als ik die naast de
wasmand gooi. Als ik iets laat vallen, raapt hij het voor me op. Hij heeft ook
aangeboden om haar na haar bad droog te likken, maar dat aanbod hebben we maar
niet geaccepteerd. Wat hij wel doet, is bij haar in haar kamer de wacht houden als ze
overdag op bed ligt. Normaal gesproken is hij overal waar ik ben, nu kan hij
regelmatig niet kiezen tussen Elyna en mij..
Al met al gaat dat helemaal super.
Dan hebben we natuurlijk nog Benny. Met Benny gaat het sinds mijn zwangerschap
niet goed. Hij trekt zich steeds terug in z‟n mand, probeert mij regelmatig te bijten en
poept en plast zeer regelmatig in huis. Controle bij de dierenarts wees uit dat hij
kerngezond is. Bij Elyna‟s thuiskomst kwam hij niet tevoorschijn. Toen hij eindelijk
kwam kijken, bleef hij bij haar uit de buurt. Nog altijd (Elyna is nu ruim 4,5 maand)
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komt hij niet binnen de meter van haar, tenzij hij aan de lijn is. Naast de
wandelwagen lopen is niet leuk vindt hij, maar helaas voor Benny moet hij wel aan de
lijn. Hij loopt anders weg als ik hem uitlaat. Dat is ook nieuw sinds mijn
zwangerschap.
Hij vertikt het regelmatig om buiten wat te doen en wil dan ‟s nachts 1 of 2 keer naar
buiten.
Al met al heeft hij het dus totaal niet naar zijn zin en ik durf het zo ook niet langer
met Elyna. Als hij mij al durft te bijten, zal hij haar helemaal bijten, als ze bij hem in
de buurt komt. Straks gaat ze kruipen en ik wil niet dat ze dan ineens in zijn
ontlasting kruipt, of een bijtwond heeft.
Voor Benny hebben we een andere baas gezocht en gevonden, een zonder kleine
kinderen, iemand die hem wel alle aandacht kan geven die hij wil.
Wat Elyna betreft; Ik merk aan Elyna dat ze Boomer helemaal geweldig vind. Benny
bekijkt ze niet. Als ze op de grond ligt, heeft ze geen speelgoed nodig. Ze kijkt wat
Boomer aan het doen is en zodra hij naar haar kijkt, begint ze breeduit te lachen. Als
hij in de buurt is, houdt ze hele verhalen tegen hem en maar lachen..
Ik had voor haar een knuffel uitgekozen, die ik continu bij haar legde en meegaf naar
de crèche, maar met 4 maanden heeft ze zelf een knuffel uitgekozen.. Ze moest en
zou een knuffelhond hebben, in plaats van een lappenpop.
Ik verwacht dat 1 van haar 1e woorden Boomers naam zal zijn, hopelijk wel na
„mama‟ en „papa‟.
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Artikel

Opmerking

AHC prijs

AHC jas
AHC fleecejack
AHC T-shirt
Hondenriemen
vanaf
Grondpen
Werpstok met tennisbal
Bal aan touwtje
Clicker
Clickerboekje
Gentle leader
klein
middel
groot
Apporteerblok
Hout klein volgens GG regels
Hout groot volgens GG regels
Aluminium
Dummy
klein
groot
Kong
klein
middel
groot
extra groot
giant

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

105,00
65,00
15,00
9,75
3,00
14,00
1,40
4,00
10,00
14,90
18,50
20,00
6,50
10,00
12,50
6,50
9,50
7,50
10,00
12,50
14,90
25,00

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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