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Van de bestuurstafel

Vice-Voorzitter Jur van Zuuren

Beste hondenliefhebbers,
Jeannet Ilgen
Op donderdag 3 juni 2010 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van clublid
Jeannet Ilgen. Jeannet is jarenlang actief lid en vrijwilliger geweest voor de club. Haar
vriendelijkheid en gezelligheid zijn een gemis voor de club maar haar gulle lach zal
niet vergeten worden.
Een van haar laatste wensen was om haar tijdens haar afscheid in een stoet, naast
haar familie en vrienden, met honden en hondenliefhebbers naar haar laatste
rustplaats te brengen. Velen van onze club hebben gehoor gegeven aan deze wens
waarvoor onze dank.
Wij wensen in het bijzonder haar man Carel en haar zoons veel sterkte toe bij dit
verlies.
Jochem en Jacqueline
Donderdag 10 juni 2010 zijn onze vrijwilligers Jochem en Jacqueline in het
huwelijksbootje gestapt. De AHC wenst het kersverse echtpaar veel geluk en wijsheid
toe. Wij hopen dat zij nu volop aan het genieten zijn van hun huwelijksreis.
Mini Hike 5 september
Mogelijk heeft u al kunnen lezen dat een onderdeel van ons 40 jarig jubileum een Mini
Hike is. Deze hike vindt plaats op zondag 5 september 2010. Deze hike houdt in een
wandeltocht met honden waarbij onderweg verschillende opdrachten uitgevoerd
moeten worden. De hike is voor ieder clublid toegankelijk. Het is een stevige
wandeling maar wel voor iedereen te doen. Het is de bedoeling dat men loopt in
groepen van 4 personen met honden. Ieder team dient een naam op te geven die
betrekking heeft op de AHC. Het is dan ook mogelijk om je als team op te geven. Wilt
u zich individueel opgeven, zal de organisatie helpen bij het vormen van teams.
Wilt u niet meelopen maar wel graag aanwezig zijn, is er ook de mogelijkheid om u
als vrijwilliger op te geven. Wij zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar mensen die bij de
opdrachtposten de teams kunnen helpen bij het uitvoeren van deze opdrachten. U
kunt zich als team of individueel of als vrijwilliger opgeven door middel van het
inschrijfformulier. Deze zijn aanwezig in de kantine van de AHC.
Uitnodiging Barbecue en feest 4 september
Als het goed is, heeft u als AHC lid een voucher ontvangen voor het feest voor het 40
jarig jubileum op zaterdag 4 september 2010. Op de voucher staat vermeld dat deze
alleen toegang geeft voor AHC leden. Wilt u echter een introducé/partner meenemen
die geen lid is, kunt u dit aangeven op de betreffende voucher die u op 22 juni of 24
juni in kunt leveren in de kantine. Mocht u op deze data verhinderd zijn, kunt u de
voucher uiterlijk voor deze data inleveren bij de bar in de kantine.
Namens het bestuur wens ik iedereen alvast een fijne en zonnige vakantieperiode toe.
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AHC Jubileum hike 2010
5 september 2010 organiseert de Jubileumcommissie
een hike voor AHC leden.
De teams moeten bestaan uit 4 personen met honden.
Alle teams moeten een naam hebben m.b.t. de AHC.
Het parcours is voor iedereen te doen en zal bestaan uit
een wandeltocht met diverse opdrachten.
De aanvang van deze hike is 10:00 uur op het terrein van
de AHC.
Verdere informatie volgt.

Zwemmersstaart:

Catharina van Klaveren

Zwemmen in te koud water met erg heet weer kan ervoor zorgen dat uw hond een
zwemmersstaart krijgt. Door het grote verschil in de temperatuur van de hond en de
temperatuur van het koude water kan dit ‘fenomeen’ ontstaan.
Een zwemmersstaart is een gekneusde staart. De staart hangt dan slap naar beneden
en kwispelt niet meer. Dat kan vanaf de staartaanzet zijn, maar ook na een paar
centimeter. De hond heeft pijn. Het komt vooral voor bij werkhonden, zoals bijv.
Retrievers, Engelse Setters, Beagles, Foxhounds en English Pointers.
Andere benamingen hiervoor zijn: cold water tail (CWT), broken tail, broken wag,
limber tail syndrome, dead tail of gewoon koud water staart.
Typerend voor deze 'slappe pijnlijke staart' is, dat de staart vanaf de staartwortel voor
ongeveer 1/3 van de totale staartlengte horizontaal staat en ongeveer 2/3 haaks naar
beneden is gericht. De staart blijft in deze positie staan, zelfs wanneer de hond actief
of enthousiast is, m.a.w. hij kan bijv. niet meer kwispelen, heeft moeite met te gaan
zitten etc.
Het ontstaan van een zwemmersstaart is niet erg duidelijk, maar het kan ontstaan na
het zwemmen (niet alleen in koud water, maar ook in te warm water) of na
inspanning van de staart.
De 'behandeling' bestaat uit rust en een tochtvrije en warme omgeving
(kamertemperatuur). Pas op met het geven van pijnstillers. Na een paar dagen tot
hooguit 2 weken gaat het vanzelf weer over. U kunt eventueel wel 2x daags een
kwartiertje een infrarode lamp gebruiken.
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Jeannet Ilgen-de Graaf (1963-2010)

Carel Ilgen

Op de site van de AHC stond de afgelopen periode een in memoriam m.b.t. mijn
vrouw Jeannet.
Op 8 maart 2010 werd Jeannet door de huisarts met haar duizeligheidsklacht
doorverwezen naar de poli neurologie te Leiderdorp. Een eerste onderzoek wees op
een infectie, voor de zekerheid werd er dinsdag 9 maart een MRI-scan van het hoofd
gemaakt. Om 12 uur woensdag 10 maart hadden wij opeens een familiegesprek met
de dokter. Drie vrouw sterk ging het medisch personeel op een stoel aan Jeannet ‘r
voeteneinde zitten, ik zat naast haar, en de dokter nam het woord: “U bent heel
ernstig ziek en wij kunnen u niet meer genezen”… Alsof er een bom naast ons ontploft
was met een knal waardoor wij twee dagen niets meer hoorden. Onbegrijpelijk,
ongelooflijk, slechte film. Ze was alleen maar duizelig! Maar Jeannet had meerdere
uitzaaiingen in haar hersenen van een primaire tumor elders in het lichaam. In de
dagen die volgden werden uitzaaiingen gevonden in de linkerlong, tussen de longen,
in een nier en in de bijnier en naar grote waarschijnlijkheid was die in de long de
grote boosdoener. Onze wereld, die van Jeannet, mij, Ed en Johnny, verging binnen 1
week tijd.
Maar na die eerste week heeft Jeannet de loodzware handschoen met veel humor
opgepakt en trok lachend ten strijde. Ze heeft 18 ambulanceritten, 12 bestralingen en
een klaplong met enorme kracht en humor doorstaan. Ondanks dat de doktoren zeker
wisten dat zij door toedoen van de medicijnen niet meer kon lopen, liep zij thuis alle
trappen en zat dagelijks op de hometrainer. “Dat kan niet” waren woorden die
Jeannet weglachte. Op donderdagavond 22 april liep zij achter mij, steunend op mijn
schouders, richting de slaapkamer de polonaise te zingen en te dansen. De volgende
ochtend kon ik haar niet meer wakker krijgen, zij was in coma geraakt. In het
ziekenhuis kwam zij weliswaar uit de coma, maar was zich niet meer bewust van
plaats en tijd of van het feit dat ze ziek was. In de dagen die volgden herleefde ze
letterlijk haar en ons hele leven opnieuw, ieder uur waren wij ergens anders en
klopten alle feiten. Het was alsof ze voor een enorme ladenkast stond en telkens een
ander geheugenlaadje opendeed en er in keek. Maar ze herkende iedereen die
langskwam en bleef grappen maken. Zaterdag werd duidelijk dat de coma veroorzaakt
was door een explosieve groei van de uitzaaiingen in de hersenen, tegen alle
verwachtingen van de doktoren in. Er was niets meer te doen en wij mochten kiezen
“thuis, hospice of ziekenhuis”. Woensdag 28 april is Jeannet door de brandweer weer
in huis gehesen. Na nog een paar dagen thuis, met weer veel lachen, is Jeannet
maandagochtend 31 mei om 1:15 uur in mijn armen en met haar zonen ieder aan een
hand, zonder te beseffen dat ze ziek was, zonder pijn, zonder angst, na nog 1 blik op
haar jongens gevolgd door 1 traan, rustig ingeslapen. 11 weken nadat onze wereld
verging.
Maar in die 11 weken hebben veel AHC-leden, met de Flyballers voorop, Jeannet
ongelooflijk blij gemaakt. Ze genoot van iedere keer dat ze weer een envelop mocht
openmaken met een beterschapswenskaartje. En dat heeft ze 116 keer mogen doen
in die 11 weken!!! 116 kaarten waarvan de meeste van AHC’rs afkomstig waren,
GEWELDIG! Dank jullie wel dat jullie de moeite genomen hebben een kaartje te
sturen, je hebben haar daarmee een ENORM plezier gedaan.
Vervolgens heeft het bestuur de in memoriam geplaatst op de site van de AHC
(dankjewel bestuur voor dat eerbetoon) en haar leden opgeroepen om op donderdag
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3 juni met hond te verschijnen tijdens ons afscheid van Jeannet. En ze waren er in
groten getale, AHC’rs met 1 of meer honden in een erehaag en tijdens het hele
afscheid, blaffend en wel. Ik weet zeker dat Jeannet hierdoor met een glimlach aan
haar laatste reis is begonnen. Jullie hebben Jeannet bij haar afscheid dat gegeven wat
ze zo onvoorwaardelijk lief had: honden. Degenen die erbij konden zijn daarom uit de
grond van mijn hart “dankjewel”. Tijdens die dagen hebben wij 78
condoleancekaarten ontvangen, waarvan weer vele van AHC’rs met aardige, lieve
woorden. Wij krijgen Jeannet er niet mee terug maar het geeft zo’n steun en goede
herinnering, dat helpt. Ook hiervoor veel, veel dank.
Dus AHC, warme club met zoveel betrokken leden, ik neem mijn hoed uit respect voor
jullie af en buig diep: dankjewel voor alle liefde en steun. En, als ik de moed
gevonden heb, wellicht tot ziens.
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GG wedstrijd Beneden-Leeuwen

Anette Lens

Op 30 mei werd er een GG wedstrijd gehouden in Beneden-Leeuwen. Nu is dat
helemaal niet zo bijzonder, maar voor mij deze keer wel. Het was namelijk de 1ste GG
wedstrijd voor mij met mijn hond Blacer. Blacer is mijn Terveurense Herdershond van
toen 15,5 maand en ik ging naar deze wedstrijd om hem een beetje te laten wennen
aan een wedstrijdveld. De bedoeling is namelijk dat ik GG en behendigheidswedstrijden met hem ga lopen. Nu is Blacer een onwijs leuke hond, maar wel eentje
met gebruiksaanwijzing. Het is een hond die snel afgeleid is en nogal ondeugend (een
kwajongen dus eigenlijk).
De AHC was maar door 3 mensen en 4 honden vertegenwoordigd die dag. Nel liep
met Boris in de GG1, Michèle liep met Pidou in de GGB en met Codi in de GG2 en
ikzelf liep dan GGB met Blacer.

Het weer was knudde. Met bakken kwam het vaak naar beneden en daar werden we
niet vrolijker op. Toch was de sfeer goed. Het was maar een erg klein clubje en dan
maak je natuurlijk snel contact.
Ik moest meteen aan de bak. Best spannend natuurlijk. Het is toch al weer aardig wat
jaren geleden, dat ik GGB heb gelopen en als je dan ook nog met een jonge hond als
eerste moet starten dan maakt dat het eigenlijk best wel spannend. Je kunt niet
afkijken bij je voorganger, dus het is één grote verrassing. We begonnen meteen met
los volgen. Dat ging onwijs goed. Blacer was erbij. Hij vond het best interessant en
was héél erg knap. Na het volgparcous kregen we de speciale verrichtingen, de “af en
blijf” en als laatste de werkproef. Alles heeft hij uitstekend gedaan. Hij had er plezier
in, hij was attent, het staartje bleef kwispelen en ik had er een erg goed gevoel bij.
Bij Michèle ging het met beide hondjes ook niet echt verkeerd. Pidou is natuurlijk
altijd wel een verhaal apart, maar die bleef lekker meelopen. Met Codi heeft ze een
aantal punten toch wel laten liggen en dat is dan zo zonde op het niveau van GG2. Bij
Nel liep het niet allemaal zo lekker. Boris had er geen zin in. Misschien kwam het ook
door de regen. De ene heeft er meer last van dan de ander.

Bij de uitslag bleek dat we het eigenlijk best goed gedaan hadden. Michèle was met
Pidou 3de geworden in de GGB, 2de met Codi voor de GG2 en Blacer had een 1ste prijs
voor de GGB.
En we hadden niet alleen een 1ste plek veroverd maar we hadden meteen ook het
GGB-diploma gehaald met een uitstekende lijst. 6 tienen, 2 negens en een negen-eneen-half. Samen waren we geslaagd met 185,5 punt van de 190 die er gehaald
kunnen worden.
Wat een knappe hond!
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Hondennieuws

Wim Bekendam

Honden blijven dom door domesticatie Auteur: Tim Kraaijvanger
Kijkt uw hond glazig uit zijn ogen? Of snapt hij uw gebaar niet? Het is niet zo gek,
want honden blijven dom door de mens. Honden zijn zo afhankelijk van mensen, dat
ze niet slagen voor simpele intelligentietestjes, die wolven en wilde honden wel
kunnen uitvoeren.
Wetenschappers denken dat honden minder gericht zijn op het oplossen van
problemen, omdat dit dankzij de mens niet meer hoeft. Honden die dakloos zijn
hebben daarom moeite om te overleven.
Tijdens een experiment gebruikten onderzoekers gedomesticeerde honden en dingo’s.
Dingo’s zijn ook gedomesticeerde honden, maar moesten zich wel vele generaties lang
aanpassen aan de Australische wildernis. Daarom hebben dingo’s nog veel ‘wilde’
eigenschappen en instincten.
Onderzoekers plaatsen een V-vormige transparante muur tussen de proefdieren en
het voedsel. De dieren konden dankzij deuren het voedsel bereiken. Dingo’s waren in
staat om in ongeveer twintig seconden het voedsel te vinden. Ze maakten slim
gebruik van de deuren.
De gedomesticeerde honden keken verbaasd en snapten niets van de situatie. Ze
krabden met hun poten tegen de transparante muur, probeerden te graven en
begonnen zelfs te blaffen.
Hoewel sociale honden minder goed zijn in dit experiment, zijn ze op sommige
gebieden beter dan de minder sociale wolven. Zo zijn gedomesticeerde honden in
staat om met mensen te communiceren, om mensen als hulpmiddel te gebruiken en
om van mensen te leren door observatie.
Bronmateriaal: "Dogs Dumbed Down by Domestication" - Discovery
Bron: www. scientias.nl, 8-6-2010
Schoothondjes komen uit het Midden-Oosten Auteur: Tim Kraaijvanger
Of u er nu van houdt of niet: kleine schoothondjes bestaan. Het gen dat een wolf in
een Yorkshire Terrier veranderde komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten. Kleine
honden hebben dezelfde DNA-mutaties in het IGF1-gen. Wetenschappers vergeleken
het DNA van kleine hondjes met zeventien verschillende wolvenpopulaties.
Een team van wetenschappers keek naar het gebied naast het IGF1-gen om te kijken
welke wolven het beste matchen met kleine honden. Het DNA van grijze wolven uit
Israël, Iran en India komt het meest overeen met het DNA van schoothondjes.
Vermoedelijk komen de kleine hondjes oorspronkelijk uit het Midden-Oosten.
De resultaten komen overeen met archeologische vondsten. In tombes in het MiddenOosten zijn 12.000 jaar oude restanten van kleine hondjes gevonden. Rond dezelfde
tijd ontstond landbouw. Wetenschappers menen dat mensen de voorkeur gaven aan
kleine hondjes, omdat de leefruimte in agrarische gemeenschappen beperkt was. Ook
andere gedomesticeerde dieren uit het Midden-Oosten, zoals koeien en katten, zijn
opvallend kleiner dan gedomesticeerde dieren uit andere gebieden.
Bronmateriaal: "Lapdogs are Middle Eastern " - New Scientist
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Leuke “hondenplaatjes” vakantiefoto’s!

Annie Kuijpers

Tijdens onze vakantie in Oost-Beieren, Duitsland, kwam ik het hieronder afgebeelde
hondenplaatje tegen!

Komen jullie tijdens de vakantie ook leuke, grappige of bijzondere hondenplaatjes
tegen stuur ze dan op naar clubblad@hondenclub.nl voor een plaatsing in het
clubblad!

Spikkel
Hondentraining en adviesbureau
In samenwerking met de

Alphense Honden Club

Opvoedingscursussen vanaf 8 weken
Clicker cursussen
Privé les
Advisering bij gedragsproblemen
Advisering bij de aanschaf van een hond
Alle cursussen worden gegeven door een gediplomeerd instructeur
en een gedragsdeskundige

www.spikkel.com
Femke Couvée-Oosterwal , telefoon/fax: 0172-494447 of 06-27082163
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Herinneringen aan Vasca

Annie Kuijpers

In april 1994 gingen we samen met Harry’s broer
Henk, die verstand van honden heeft, en onze
kinderen (Manouk en Frank, toen 6 en 4 jaar) naar
St. Hubert in Noord-Brabant om naar een Border
Collie pup te gaan kijken. We waren aan het adres
gekomen via de pupbemiddeling van de Border Collie
Club. Er waren nog maar 2 pupjes over van het nest
en wij kozen voor het grootste teefje.
Tijdens de autorit naar huis verzonnen we haar
naam. De naam moest met een V beginnen en we
kwamen al vrij snel met de naam van Vasco di
Gama, een Portugese ontdekkingsreiziger, op de
proppen. Maar ja Vasco vonden we geen goede
naam voor een teefje dus werd het Vasca! Henk hield haar tijdens de terugreis vast
en dat heeft hij geweten ook, want ze kotste hem heerlijk onder!
Vasca was onze eerste hond en we moesten alles nog leren. Harry vond het niet nodig
om op puppycursus te gaan, (hij dacht wel te weten hoe je een hond op moest
voeden) dus ging ik met Vasca naar een hondenclub (niet de AHC).
Ze was een ontzettend intelligente hond en leerde snel. Wij hadden van tevoren ons
goed verdiept in het ras “Border Collie” en Vasca vertoonde ook wel de nodige Border
Collie eigenschappen.
We zagen al vrij snel dat ze over “The eye” beschikte, oftewel “de starende
hypnotiserende blik” en dat dan vooral op een bal, stok of speeltje gericht! Verder kon
ze ongelofelijk hard rennen, zeg maar racen en dan tientallen meters voor je uit! Als
we riepen “ga maar” dan ging ze racen en later hadden we zelfs in onze omgeving
vaste parcoursjes die ze dan in haar eentje afwerkte. Stond ik bijvoorbeeld bij het
bruggetje bij de Akkerwinde in het Zegerslootgebied en riep tegen haar “ga maar” dan
ging ze er als een haas vandoor, ging ze links het voetpad op door een parkje, pakte
daarna rechts de brug bij de Zeewinde, sloeg dan weer rechts af het Dijkslootpad op
en ondertussen liep ik een klein stukje door en ging dan over een andere brug de
Dijksloot over, waar ze me daar dan weer tegemoet kwam. De mensen die ik dan
tegen kwam keken hun ogen uit; “wat doet die hond nou?!”
Zo hadden we dus ook gelezen dat Border Collies echte werkhonden zijn en dat je
veel met ze moet doen dus ik wandelde wat af met haar en haar conditie werd maar
beter en beter (de mijne trouwens ook) en waren we dan weer thuis dan keek ze me
weer aan met een blik van “en wat gaan we nu doen?”
Ik nam haar dan ook overal mee naar toe. Als ik een boodschap moest doen in het
centrum ging ze hup mee met de fiets en omdat ze zo goed luisterde gebruikte ik
nauwelijks een riem. Ik heb zelfs wel eens kleding gekocht met haar. Ik liet haar “af”
gaan bij het pashokje en ging dan zelf het pashokje in om kleren te passen. Toen kon
dat nog, ik geloof niet dat je tegenwoordig nog met honden in een kledingzaak mag
komen.
Vasca was heel erg gericht op haar baasjes en dat waren Harry en ik. De kinderen
konden haar in het begin absoluut niet uitlaten want ze weigerde gewoon om met ze
mee te gaan, laat staan andere mensen. Dat is later gelukkig nog wel goed gekomen.
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Ondanks dat we haar overal mee naar toe namen, familiebezoek, vrienden, vakanties
enz. bleef ze voornamelijk op ons gericht. Zo gingen we heel vaak naar Harry’s
moeder in Rotterdam en Vasca was ontzettend gek op haar (en dat is altijd zo
gebleven) vooral omdat ze altijd meteen bij binnenkomst een “kaakje” kreeg. Een
keer gingen we met de kinderen even winkelen in Rotterdam en lieten we haar bij
Oma achter. Vasca had, zolang dat we weg waren, alleen maar bij de voordeur
gelegen om op onze terugkomst te wachten. Ze wilde dan ook niet eten of spelen en
zodra we weer terug waren werd ze weer actief! Zulke situaties hebben we later nog
wel vaker meegemaakt.
Verder was Vasca ontzettend goed in het zoeken (en vinden) van golfballen bij ons in
de buurt van het golfterrein en ze heeft wel honderden van die ballen gevonden voor
Harry!

In de tussentijd konden we niet veel meer leren bij die hondenclub en vond ik dat we
wat meer (nog meer!) moesten gaan doen met Vasca, een hondensport bijvoorbeeld.
Dus ik ging met Vasca naar de AHC op een donderdagavond en daar moesten we
eerst weer beginnen met een gehoorzaamheidscursus. Helaas, of eigenlijk maar goed
ook, kon ik vanwege een andere cursus niet meer op de donderdagavond en heeft
Harry het overgenomen.
Nou, Harry was daarna al snel helemaal verslaafd geworden aan de AHC en heeft met
Vasca GG1 gehaald, geflyballd en behendigheid gedaan. Helaas, helaas, was Vasca
toch niet zo enthousiast voor al die hondensporten. Ze heeft wel eens succes gehad,
zowel bij de Flyball als Gehoorzaamheid, maar het ging allemaal niet van harte! Ze
was altijd behoorlijk “gedrukt” op de club en niet dol op andere honden en die
hoogstwaarschijnlijk ook niet op haar! Vasca was namelijk een zeer dominante teef,
een echte “bitch”! Ze was dus niet zo vriendelijk naar andere honden toe en ze gaf
duidelijk aan hoe ver een hond bij haar in de buurt kon komen. Als het haar dan niet
aanstond dan konden ze een flinke “snep” krijgen met haar lip naar boven en tanden
bloot. Alle honden in onze buurt hadden veel respect voor Vasca en gingen, nadat ze
een keer een aanvaring met haar hadden gehad, met een grote boog om haar heen.
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We hadden op een gegeven moment een jonge Boxer in de buurt die er wat langer
over deed om Vasca te leren kennen. Hij was nogal volhardend in het benaderen van
Vasca totdat ze hem weg snepte en snepte en snepte en hij achteruit de sloot in
kieperde! Nou vanaf die tijd had ook hij respect voor haar en liet hij haar met rust.
Vasca had eigenlijk maar één hond waarmee ze het goed kon vinden en dat was
Indie, de 1,5 jaar jongere Friese Stabij van mijn zus, die ook regelmatig bij ons was
en soms ook logeerde.
Toen Vasca 10 jaar was kwam er een nieuwe Border Collie pup bij! Nou, dat vond ze
dus helemaal niet zo leuk en ze heeft Flynn dan ook behoorlijk hardhandig aangepakt.
Uiteindelijk heeft ze toch met hem leren leven en heeft ze samen met hem nog heel
wat mooie wandelingen gemaakt. In 2006, toen ze 12 was, werd er spondylose, een
rugaandoening, bij haar geconstateerd en werd het langzaam maar zeker steeds
minder. Vooral het laatste jaar werd, naast de andere normale ouderdomskwalen, het
lopen steeds moeilijker en de wandelingetjes steeds korter!
Eind april van dit jaar is ze nog met ons op vakantie geweest in de Ardennen en toen
drong het bij ons pas echt goed door dat het eigenlijk niet meer kon zo.
Via Manouk, die dierengeneeskunde studeert, zijn we in contact gekomen met een
dierenarts die onderzoek doet naar spondylose. Na een uitgebreid gesprek met hem
besloten we Vasca in de dierenkliniek in Utrecht in te laten slapen en haar lichaam
voor wetenschappelijk onderzoek daar te laten.
De laatste weken van haar leven hebben we haar extra verwend en op woensdag 19
mei is ze op 16 jarige leeftijd heel rustig en ontspannen in Utrecht ingeslapen. Twee
dagen later heeft haar grote vriend Indie ook voorgoed zijn ogen gesloten.
Harry en ik willen alle mensen bedanken voor het medeleven dat ze getoond hebben
bij het verlies van onze Vasca.
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Jan Fennell

Aleida van Poelgeest en Marja van Zanten

Verslag van het bezoek aan een lezing van Jan Fennell
Na het lezen van haar boeken leek het me wel interessant om ook eens een lezing van
Jan Fennell bij te wonen.
Zij heeft haar theorieën gebaseerd op de theorieën van Monty Roberts, de man die
naar paarden luistert, zij noemt zich dan ook de vrouw die naar honden luistert.
Met Marja (van Zanten) ben ik naar Halsteren gereden, waar de lezing werd
gehouden. Het was een eindje rijden, maar de moeite waard om een keer mee te
maken. Haar theorieën gaan de hele wereld over en haar vriendelijke manier van
omgaan met honden wordt ook door veel mensen zeer gewaardeerd. Zij beweert elke
hond, hoe agressief ook, hoe gedragsgestoord ook, te kunnen helpen met haar
methode die ze Amicien Bonding noemt. Positief belonen is ook haar motto.
Haar manier van werken met honden werkt ook zeker. Dat beamen veel mensen die
haar geconsulteerd hebben. Zij geeft ook cursussen en als je die hebt gevolgd, dan
ben je officieel een medewerker van haar en kun je onder haar naam werken en
adviseren. Je moet dan wel diep in je buidel tasten, maar dat hebben een aantal
mensen er dus voor over.
Haar zoon Tony begon met een portie humor hun verhaal. Het werd een beetje een
toneelstukje en spel tussen zoon en moeder, maar was in ieder geval niet saai om
naar te luisteren en te kijken. Het ging o.a. over het belang om een taal te leren
spreken. Zoals wij soms een vreemde taal moeten leren om met andere mensen in
hun eigen taal te kunnen communiceren. Zo moeten wij de taal van de hond leren om
goed met de hond te kunnen communiceren.
Als hondenbaas moet je dus de taal van honden leren begrijpen. Helaas verzinnen
vele hondeneigenaren allerlei excuses om dit niet te hoeven, met vele nare gevolgen
voor de hond, die ons dan niet begrijpt en daardoor allerlei gedragsproblemen kan
gaan ontwikkelen. Een hond die geen leiding krijgt neemt zelf de leiding en daar voelt
de hond zich niet gelukkig onder en gaat stressgedrag vertonen, omdat hij steeds
alert moet zijn voor gevaar voor ZIJN roedel. Een hond die wel goed geleid wordt, is
rustig en vertrouwt op de roedelleider die zorgt dat gevaar wordt afgewend. Dat
betekent dus dat de baas in hondentaal de alpha moet zijn. (nou ja het woord ‘alpha’
is natuurlijk mensentaal)
Echt nieuwe dingen vertellen Jan Fennell en haar zoon ook niet als je de boeken van
haar hebt gelezen, maar een kniesoor die daar op let.
Veel mensen zien hun hond als een kind die je moet vertroetelen en moet behandelen
als een kind, ze zien de hond door de ogen van de menselijke ervaring en dat is een
grove fout.
Een term die wel 100 keer tijdens de lezing genoemd werd en in haar boeken wordt
genoemd is: are you happy, are yóu in control. Daar draait alles om. Nogmaals een
hond heeft een leider nodig, dan pas kan hij ontspannen. Een hond die geen leider
heeft gaat zelf leiden en doet dat dan op zijn manier. Daar ligt meestal de basis van
alle problemen die mensen met het gedrag van hun honden hebben.
Zij heeft vier punten die iedereen moet volgen met zijn hond wil hij geen problemen
krijgen met zijn hond. Het is de basis om verder met je hond te kunnen werken; dan
ben je ‘in control’. Dat moet eerst goed zijn. Jan noemt dat de cake, dus vóór dat je
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gaat trainen (flyballen, behendigheid enz.) met je hond. Het trainen zelf is dan ‘the ice
on the cake’.
Wat de vier belangrijkste punten van de ‘amicien bonding’-theorie zijn beschrijft ze als
volgt:
1) verenigen van de roedel
2) eten
3) gevaar
4) de jacht
Aan al deze 4 punten moet worden voldaan, anders werkt het niet en het is ook
belangrijk het telkens weer te bevestigen. Een leider kan b.v. door een ongeluk niet
meer terugkomen van de jacht en dan grijpt de daarop volgende hond in de rangorde
de macht.
Het eerste punt, het verenigen van de roedel, is erg belangrijk. Zij noemt dat in haar
boek dat dit de hoeksteen van haar methode is en de sleutel tot echte communicatie
tussen hond en eigenaar. Als jij als roedelleider weg bent geweest uit de roedel en je
komt daar weer in, dan negeer je de hond(en) totaal! Je zegt niets! Kijk vooral niet
naar ze en doe gewoon wat je wilt. Als de hond(en) gaat liggen of rusten, wacht dan
nog vijf minuten en roep pas dan de hond bij je en beloon hem met je stem, wat
lekkers of een aai. Dan bepaal jij wanneer de hond bij je komt en niet andersom! Met
deze methode, mits je hem goed en consequent uitvoert, zorg je ervoor dat de hond
niet als een gek tegen je opspringt als je binnen komt, maar dat hij gewoon blijft waar
hij is voordat je thuis kwam.
Het tweede punt is het eten. Zet een bak eten op het aanrecht of tafel waar je de
hond eten geeft en eet eerst zelf iets terwijl die bak daar staat en de hond bij je staat
of zit. Neem zelf een koekje of wat dan ook en eet dat rustig op. Zet pas daarna de
bak op de grond en loop weg. De leider eet eerst en laat dan de rest voor de
roedelgenoten en bemoeit zich er niet meer mee!
Het derde punt is gevaar. Als een hond blaft omdat hij iets vreemds hoort of omdat er
iemand binnenkomt of wat dan ook, bedank hem dan en leg hem op zijn plek.
Schreeuw niet of straf hem niet, want dan maak je dat gedrag alleen maar erger, hij
deed alleen maar wat hij moest doen. De hond waarschuwt je voor gevaar en jij als
roedelleider laat hem dan weten dat jij daar wel voor zorgt en dat hij daar niets voor
hoeft te doen. Het blaffen, zal steeds minder worden en als je dit ook consequent
doet, zal hij op een gegeven moment niet meer blaffen als er gevaar is, hij weet dan
dat jij dat als roedelleider in de gaten houdt.
Het vierde punt is de jacht; dit is het uitgaan met de hond. Oefen dat eerst binnen.
Als hij als een gek naar de deur gaat om uitgelaten te worden, dan ga je niet! Hij
moet eerst ‘in control’ zijn. Als je dat goed oefent met hem binnen, zal hij buiten ook
niet aan de lijn trekken. Als baas ga jij als eerste door de deur naar buiten en ga je
ook weer als eerste naar binnen. Dit is een wat langer verhaal om uit te leggen. Zoek
maar eens bij ‘you tube’ naar Jan Fennell, dan kun je filmpjes vinden waar op je ziet
hoe ze dat doet. Jan Fennell zegt dat dit bij elke hond werkt, ongeacht het ras.
Als je een roedel honden hebt moet je met elke hond apart gaan oefenen en buiten
zorgen dat de hond bij je blijft. Dat doe je met beloningen, koekjes, speeltjes of je
stem. Altijd positief, zodat de hond jou als leider ziet. Zelfs een jachthond blijft dan bij
je in de buurt. Jan Fennell heeft zelf een roedeltje Springer Spaniels. Pas als elke hond
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weet hoe het werkt, kun je met de roedel gaan wandelen, die blijven dan altijd bij je
in de buurt en gaan niet jagen (haar woorden hoor, niet de mijne).
Jan Fennell (het is overigens een vrouw, ondanks de naam) baseert ook alles op het
gedrag van een wolvenroedel die zij heeft bestudeerd. Zij heeft het dan over de
roedel in het Yellowstone park.
Eén wolf is de leider, hij is dan ook de absolute leider, de Alpha. Meestal heeft hij een
teefje bij zich en die is de Bèta. Alle honden in de roedel accepteren dit en laten zich
leiden door de Alpha, die bepaalt wat de roedel gaat doen.
Fennell is er van overtuigd dat de problemen met honden ontstaan doordat de hond
denkt dat hij de leider is van de roedel waar hij woont en niet wij als mens. Dat is dus
een misvatting van de hond die hij is gaan ontwikkelen omdat hij verkeerde signalen
van ons als baasjes krijgt. De technieken, die zij ‘amicien bonding’ heeft genoemd,
zijn om die misvatting van de hond te corrigeren. Als de hond duidelijk weet dat niet
hij, maar wij de roedelleider zijn, kan hij rusten en relaxen en kan hij in goede
harmonie met de mensen leven. Volgens Fennell zal de meest agressieve hond dan
ook zijn agressie staken (alhoewel je met deze honden met de grootst mogelijke
voorzichtigheid te werk moet gaan).
Het zien van haar DVD kunnen we je van harte aanbevelen, want dan zie je in de
praktijk wat ze bedoelt.
Al met al leuk om de lezing te hebben gevolgd en de vrouw, de schrijfster van de
boeken, eens zelf te horen praten, dat doet ze zeer gedreven en heeft dat dus
overgebracht op haar zoon.

16

Pups in de zomervakantie

Leonie van Beetz

De AHC heeft dit jaar vier weken zomervakantie (van 15 juli t/m 5 augustus).
Niet zo handig als je net een pup hebt aangeschaft, want juist een pup heeft
socialisatie en training nodig voor een goede start.
Vandaar voor ieder AHC lid met een pup is dit jaar weer:
“ PUPS IN DE ZOMERVAKANTIE! “
Dit ook mede vanwege het grote succes van voorgaande jaren.
Dit zijn open lessen met iedere avond een ander thema. Denk daarbij aan ‘water’ ‘de
wandeling’ ‘rare geluiden/dingen’ en ‘hindernissen’.
De (donderdag)avonden beginnen om 19.30 tot 20.15 uur.
Deelname kost € 3,= per les, dit graag voor de les voldoen.
Opgeven is niet nodig, gewoon gezellig komen met je pup.
Het is ook niet noodzakelijk dat u al de vier de avonden komt.
De avonden worden geleid door vrijwilligers en trainers van de AHC.
Dus heeft een u pup en is deze tussen de 7 weken en 6 maanden kom dan gezellig
met uw pup naar de AHC tijdens de zomervakantie!
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IVN fotowedstrijd!

Ludmilla Binnekamp

Beste hondenbezitters,
Het IVN Alphen aan den Rijn organiseert samen met het bezoekerscentrum de
Veenweiden een fotowedstrijd met het thema “(onder)water in het Groene Hart”.
Nou heb ik begrepen dat er zich onder de AHC-leden een aantal enthousiaste
(hobby)fotografen bevinden.
Lijkt het je leuk mee te doen aan deze wedstrijd, bv met je hond als onderwerp, stuur
je inzending dan naar fotowedstrijd@bc-deveenweiden.nl. Een deskundige jury,
waaronder in ieder geval één hondenliefhebber, bekijkt alle inzendingen en let daarbij
op creativiteit, originaliteit, emotie en technische kwaliteit. Behalve een vakjuryprijs is
er ook een publieksprijs te winnen. De 20 mooiste inzendingen worden tentoongesteld
in het bezoekerscentrum de Veenweiden (gebouw de Vlinder, achter de
kinderboerderij). Er zijn ook nog een aantal mooie prijzen te winnen. De enige
voorwaarde is het thema: onder water of boven water in het Groene Hart. De
sluitingsdatum van de inzendingen is 1 augustus. Lees voordat je meedoet het
wedstrijdreglement op http://www.bc-deveenweiden.nl/ goed door, dit om
misverstanden te voorkomen. Wij zijn benieuwd naar jullie inzendingen!
Namens het IVN Alphen aan den Rijn
Ludmilla Binnekamp
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Hondennieuws

Wim Bekendam

Huisdier krijgt donorcodicil
Eigenaren van honden, katten of andere huisdieren, kunnen hun beest voortaan na
het overlijden ter beschikking stellen aan de wetenschap. De Universiteit Utrecht en
Proefdiervrij maken dat mogelijk met de invoering van het huisdierdonorcodicil.
De organisaties slaan de handen ineen om het aantal dierproeven in het onderwijs
terug te dringen. In 2008 zijn volgens de Voedsel- en Warenautoriteit in totaal
578.123 dierproeven uitgevoerd. Daarvan vonden er 21.010 plaats in het onderwijs.
Met het codicil kunnen huisdiereigenaren hun dier schenken aan de wetenschap nadat
deze is overleden. Dierenartsen in spe kunnen hun dier dan als studiemateriaal tijdens
hun opleiding gebruiken. Het codicil spaart naar verwachting het leven van circa
driehonderd proefdieren per jaar.
De Universiteit Utrecht heeft vooralsnog behoefte aan een beperkt aantal diersoorten.
Dat zijn: honden, katten, cavia's, konijnen en ratten. De Utrechtse universiteit is tot
nu toe de enige die zo werkt, maar bij succes volgen ook andere.
Bron: www.depers.nl. 27-4-2010
Speelse hond rekent dief in Utrecht
Een jolige hond heeft de Utrechtse politie maandagavond geholpen bij het opsporen
van een scooterdief.
Agenten zagen op de Orinocodreef een scooter op de grond liggen. Toen de jongen
die ernaast stond de agenten zag, ging hij er als een speer vandoor. Een hond uit de
buurt zag hier een spel in en rende echter achter hem aan.
Toen de 16-jarige Utrechter zich in de bosjes verstopte, bleef de hond volgens de
politie aandringen om met hem te spelen, waardoor zijn schuilplaats werd verraden.
Voor de agenten was het hierdoor een koud kunstje om de verdachte op te sporen en
aan te houden. De scooter is in beslag genomen voor onderzoek. De hond kreeg als
dank voor de hulp een aai over zijn bol. bron: www.nu.nl, 27-4-2010
Snuffelhond spoort mobieltjes op in cel
SAO PAULO - De eerste snuffelhond ter wereld die is opgeleid om mobiele telefoons
op te sporen, gaat de komende zes jaar aan het werk in Braziliaanse gevangenissen.
De Belgische herder Fuzil ruikt de stof silicium in mobieltjes en accu's, meldden
Braziliaanse media woensdag.
Met technische apparatuur werden nauwelijks mobieltjes opgespoord in de
mannengevangenis in Ribeirao Preto ten zuiden van Sao Paulo. De herder werd in
zeven maanden tijd klaargestoomd om een einde te maken aan het gebel van
gevangenen.
Na zes jaar zit Fuzils werk erop en mag hij bij een gezin verder genieten van zijn
leven. De hond zal in menig huishouden waar geregeld mobieltjes zoek zijn, hartelijk
welkom zijn.
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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 07-08-2010
en 1 clubblad aanbieding per huishouden.

postcode
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Mijn Mechelaar Kyra

Aleida van Poelgeest

Een wens ging in vervulling. Er kwam een
Mechelaar in ons gezin, officieel een Mechelse
Herder. Ze heet Kyra.
Er wonen al vier (Spaanse asiel-)honden bij ons,
dus het was toch wel even wikken en wegen,
overleggen enz. voordat we deze beslissing namen.
Maar we zijn wel gewend om veel honden in huis te
hebben, want ik heb altijd honden opgevangen bij
mijn eigen roedel. Daar heb ik nooit problemen
mee gehad. Maar ja een Mechelaar is niet zo maar
een hond. En uit ervaring weet ik dat je nog zo veel informatie over een soort hond
kunt verzamelen en kunt vragen aan kenners, het is toch altijd anders als je er zelf
dan één hebt. Ik heb altijd graag een Mechelaar willen hebben, maar wilde wachten
tot de kinderen groot waren en nu is de jongste 18 en redt zich ook aardig zelf, zodat
ik alle tijd heb.
Dus toen kwam Kyra bij ons, 4 maanden oud. Een zwarte Mechelaar is de vader, een
blauwe Mechelaar (ja, zo noem je dat nu eenmaal, ze is hartstikke bruin) de moeder.
Prachtige, superlieve, vriendelijke enthousiaste honden. Dus de afkomst zat wel goed
qua gedrag. Ik wilde geen hond uit een hele sterke werklijn.
Ik had al eerder een Border Collie gehad en veel mee gewerkt, schapen mee gedreven
enz., en die was toch ook niet dom, maar Kyra slaat alles, ze is zo superslim, het lijkt
wel of ze de dingen al snapt als je er alleen maar aan denkt. Wàt een aandacht en zo
jong al en super baasgericht. En gelukkig gek op brokjes, zodat het werken met haar
ook superleuk is.
Maar ik wilde toch eerst de meeste aandacht aan haar socialisatie besteden, want ze
blafte heel erg naar vreemde honden. Zij was daar bang voor. Mensen, kleine
kinderen, dat vond ze allemaal hartstikke leuk, maar honden die op haar af kwamen
lopen blafte ze weg, tenminste het was dan de bedoeling dat ze weg gingen en dat
deed ze behoorlijk fel. Helaas deden sommige honden dat ook, maar gelukkig de
meeste niet en zo had haar gedrag meestal geen succes en met wat hulp kan ze nu
bijna altijd met mijn roedel onder mijn begeleiding zonder blaffen langs andere
honden lopen. Ook wil ze nu wel eens gaan spelen met vreemde honden. Dat durfde
ze niet, omdat ze dat nooit gewend is geweest. Ze groeide op in een roedel en
speelde altijd met die honden in haar roedel en niet met vreemde honden. Nu kan ze
soms ook spelen met een vreemde hond als ik haar zonder mijn roedel mee neem.
Eerst probeert ze die weg te blaffen en als die hond dan niet weggaat en haar
uitdaagt voor een spelletje rennen, dan ontspant ze een beetje en gaat lekker rennen.
Het is een feest om met haar uit te gaan. Bij de deur iets minder, want met de roedel
zal en moet ze de eerste zijn die de deur uit gaat. Daarin is ze hardnekkig. Ze kan al
redelijk zitten en ook blijven zitten als ik niet te ver van haar af sta, maar in de gang
richting deur vraagt dat toch wel heel veel van haar. De andere vier honden zitten
braaf te wachten totdat ook Kyra van plan is te blijven zitten en mij als eerste de deur
uit laat gaan. Daar hebben we nog wel een weggetje in te gaan. Alleen met Kyra,
zonder andere honden gaat dat al redelijk.
Maar eenmaal buiten wil ze nog wel even trekken, maar langzamerhand blijft die lijn
toch steeds eerder slap. Ik wil gewoon met vijf honden in één hand kunnen lopen
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zonder naar het park gesleurd te worden. De andere hebben dat goed door, Kyra
moet daar nog wel een beetje in worden bijgestuurd. Maar ja, ze is nog maar 8
maanden oud en moet nog veel leren.
Mijn andere 4 honden helpen enorm bij de opvoeding van Kyra, waardoor er binnen
altijd rust is in de roedel en zelfs Kyra dat niet kan veranderen. De één, Donna stoeit
‘s morgens met haar, want dan barst Kyra van de energie en moet ze dat kwijt. De
volgende, Bonnie, wil wel een stoeipartijtje met haar aangaan, dan mag zij af en toe
even boven en dan moet ze ook af en toe onder liggen. De derde, Tara, grijpt gewoon
even in als het allemaal te wild gaat, Kyra heeft een heilig ontzag voor Tara en gaat
dan gelijk in een onderdanige houding. In een paar seconde weet ze haar plek weer.
En de vierde, Lina, die wil buiten wel even met haar rennen en geeft haar bij de deur
soms even flink op haar kop, zodat Lina voorop kan lopen en niet Kyra. Het is nog
even afwachten hoe het met de onderlinge verhoudingen met mijn honden gaat als
Kyra volwassen is, maar ik heb daar het volste vertrouwen in. Mijn roedelleider onder
de honden, Shelley, een Border Collie, is een jaar geleden overleden en Lina heeft dat
overgenomen, maar is daar niet geschikt voor, dus er is een grote kans dat Kyra die
plek op een gegeven moment over gaat nemen. Shelley was altijd duidelijk en zeer
kortaf met nieuwe honden die binnen kwamen bij mij, die wisten dan gelijk hun plek
in de roedel en er was binnen een dag rust, Shelley liet ze verder links liggen en
bemoeide zich niet meer met ze. Lina is wat minder overtuigend en Tara moet soms
dus bijspringen. Maar gelukkig accepteren ze allemaal mijn gezag en Kyra neemt dat
goed over. Als ik rust, rust de hele roedel, hoe lang dat ook is. Ze slenteren dan af en
toe naar de drinkbak en ploffen dan weer neer.
Onze zwakke plek is het eten in de keuken. Mijn gezin, partner vooral, vindt het
gezellig met die honden bij zich in de keuken en tijdens het klaar maken van eten valt
er wel eens perongelukexpres iets lekkers. Dus het gevolg is dat als ik in de keuken
ben, mijn honden mij supergraag vergezellen. Maar ja er moet ook wel eens iets
kunnen toch? Ook mogen ze op de bank, als ze er maar af gaan als ik dat zeg en dat
doen ze allemaal prima. Ook Kyra, ze kijkt je dan even vertwijfelt aan of het wel echt
moet en dan gaat ze er zonder tegensputteren vanaf.
Al met al is het superleuk om een Kyra bij ons te hebben, ze is superlief voor ons,
mijn gezin, en met kleine kinderen vergeet ze even hoe onbehouwen ze kan zijn, dan
is ze heel rustig en pakt heel zachtjes een koekje uit zo’n klein kinderknuistje. Met de
poezen wil ze wel spelen en één poes vindt dat ook een leuk spelletje en die daagt
haar regelmatig uit.
Verder is ze heel rustig in huis, ze rust als de anderen rusten en als ik niet met de
honden bezig ben. Ze kan uren slapen en luieren, iets wat ik niet had verwacht van
zo’n jonge Mechelaar, daar zit toch wel een groot verschil tussen de Border Collie die
ik heb gehad en Kyra, ik had verwacht dat dit ook een onrustige hond zou zijn, maar
gelukkig is dat niet zo. Bij mijn Border liep ik altijd met zo’n schuldgevoel, het was
nooit genoeg. Bij Kyra is het wel genoeg als ze lekker heeft gewandeld of heeft
gewerkt, dan gaat ze heerlijk slapen.
In het begin blafte ze heel erg als ze vreemde geluiden hoorde, mensen noemen dat
‘waaks’, maar ze is gewoon bang voor vreemde geluiden en waarschuwt dan. Als ze
aan die geluiden is gewend, blaft ze niet meer. Ze was heel lang bang voor de
strijkplank, kroop dan blaffend weg achter de bank, maar inmiddels durft ze daar ook
bij te blijven staan als ik die te voorschijn haal.
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Op een bal is ze heel fel en een bal afgeven is nog wel een punt voor haar, als ik
alleen met haar ben lukt dat wel met wat lekkers, maar als er kapers op de kust zijn,
andere honden die ook interesse hebben, geeft ze hem niet zo maar af. En een bal
pikken van een andere hond is ook een leuke bezigheid voor haar. Een bal zoeken
moest ze echt leren. In het begin leek het wel of haar neus niet goed werkte, maar
dat had waarschijnlijk met haar leeftijd te maken, ze stapte over de bal heen zonder
dat ze het in de gaten had, nu gebeurt haar dat niet meer. Ze spoort de bal
probleemloos op en is inmiddels sneller daarin dan Lina. En sinds een week zwemt ze
ook. Nog wat onzeker, niet te ver, maar geweldig om te zien. Van mijn roedel zwemt
alleen Lina en dan ook alleen naar een bal en als er geen vreemde hond in de buurt is.
Kyra maakt dat geen barst uit, die zwemt naar alles wat ik in het water gooi.
Op de cursus opvoed 1 doet Kyra het ook goed, ze leert snel, ik ben zelf wel eens wat
te ongeduldig en wordt daar gelukkig goed in gecorrigeerd door Marije en Inge. Kyra
en ik hebben erg veel plezier in de cursus en voor we het weten hebben we samen het
SHH examen gehaald.
Al met al is er weer behoorlijk wat leven in de brouwerij. Het opvangen van andere
honden staat op een laag pitje, alleen als er echt een dringend
(gedrags)probleemgeval is die pas uit een buitenlands asiel komt en waar men geen
raad mee weet, wil ik nog wel eens zwak zijn en kan ik geen nee zeggen, maar daar
blijft het voorlopig toch wel bij.
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GG Clubdag

Anette Lens

Zondag 6 juni was er weer de jaarlijkse clubdag en zoals altijd de dag dat er
uitgemaakt gaat worden wie zich clubkampioen mag noemen van de verschillende
disciplines.
Nu ga ik het alleen hebben over de GG omdat dat nu eenmaal mijn discipline is.
In de winterperiode wordt er voor iedereen een competitie gehouden voor de
verschillende disciplines. Iedereen kan zich daarvoor opgeven. Je hoeft dus geen
medewerker of wedstrijdloper te zijn. Deze competitie is voor iedereen bedoeld. Er
worden verschillende zaterdagen in de winterperiode geprikt en die worden
gepubliceerd op de site. Wil je mee doen voor de GG dan is het enige wat je moet
doen een mailtje sturen naar gehoorzaamheid@hondenclub.nl. Je wordt dan ingedeeld
in jouw categorie en je kunt ook een leuk prijsje winnen. Door een bepaalde
berekening kan iedereen (ongeacht welk niveau) toch kampioen worden en dat is
natuurlijk altijd leuk. Het maakt dus niet uit of je GGB of GG3 loopt, iedereen heeft
even veel kans. Verder is het natuurlijk een uitstekende kans om te kijken hoe ver jij
en je hond nu eigenlijk zijn in de wereld van GG. Je krijgt precies te horen wat goed
ging en wat minder goed ging, zodat je dat tijdens je lessen weer kan verbeteren. Het
is eigenlijk een gratis les met heleboel gezelligheid. Om voor de titel Clubkampioen in
aanmerking te komen moet je 3 competitiewedstrijden lopen van de 5 die
aangeboden worden. Daarbij wordt de wedstrijd van de clubdag het zwaarst
berekend.

Wie is deze hond???????
Dit jaar hadden we een spannende eindsprint. Bovenaan stonden Anita Dobbe met
zowel Aimey als Zorrah, Michèle met Codi, Catharina met Mazzel en Aad Grootendorst
met Gwenyth. Uiteindelijk is de hele competitie omgegooid en dat komt met name
door de stand van de clubdag. Zoals ik al zei wordt die extra zwaar berekend en dat
heeft Anita de kop gekost.
Uiteindelijk ging Catharina met Mazzel met de eer strijken. Met een prachtige
eindsprint heeft ze de 1ste plaats opgeëist. Van Harte gefeliciteerd. Verrassende 2de
werd Hermien met Boogie en superverrassende 3de werd Wim Bekendam met
Djingels. Die biedt toch wel erg veel perspectief voor de toekomst Wim.

25

Hieronder nog de daguitslag en de clubcompetitie uitslag en ik wil meteen van de
gelegenheid gebruik maken om iedereen die in 2009/2010 meegedaan hebben onwijs
te bedanken voor de gezelligheid en sportiviteit en ik hoop jullie en nog veel meer
deelnemers te zien volgend jaar.

Uitslag dagprijs totaal
Anette Lens
Marlies Kloet
Wim Bekendam
Nel v. Goozen
Johan Manting
Catharina
Hermien
Anita Dobbe
Marlies Kloet
Anita Dobbe
Wim Bekendam

Blacer
Sticker
Djingels
Boris
Micah
Mazzel
Boogie
Zorrah
Hebbuz
Aimey
Toyah

90
88
72
69
65
65
62
58
54
42
27

Uitslag competitie over 3 beste wedstrijden
Catharina v. Klaveren
Hermien v.d Waal
Wim Bekendam
Anita Dobbe
Johan Manting
Nel v. Goozen
Anita Dobbe
Aad Grotendorst
Michele Taffijn
Nienke Cattin
Michele Taffijn

Mazzel
Boogie
Djingels
Zorrah
Micah
Boris
Aimey
Gwyneth
Codi
Saar
Pidou

321,7857
314,2325
312,9167
308,75
304,5833
300,8333
279,5833
230,2632
225,5769
209,4737
156,557

Anette met Blacer
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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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Hoera, ik heb een puppy: Puppy Buddy

Catharina van Klaveren

Hoera, ik heb een puppy: Puppy Buddy!!!!
Waarom liggen er kapot gescheurde kartonnen dozen in de kamer?
O, ik heb een Puppy Buddy.
Waarom staan alle schoenen op de trap?
O, ik heb een Puppy Buddy.
Waarom ontbijt je achterste voren aan tafel?
O, ik heb een Puppy Buddy.
Waarom stinkt je slaapkamer naar pensstaafjes?
O, ik heb een Puppy Buddy.
Waarom draaien er hondbrokjes in de wasmachine?
O, ik heb een Puppy Buddy.
Waarom sta je de ‘halve’ dag voor op het grasveld?
O, Puppy Buddy moet plassen
Waarom loop je in je ochtendjas om half 4 ’s nachts buiten
O, Puppy Buddy moet plassen
Waarom staat je eten aan te branden
O, Puppy Buddy moet plassen.
Waarom is de was half opgehangen?
O, Puppy Buddy moet plassen
Waarom spring je ineens op als we gezellig zitten te praten?
O, Puppy Buddy moet plassen
Waarom giet je water op de tegels in de tuin?
O, Puppy Buddy heeft geplast.
Waarom lees je je boek niet verder?
O, Puppy Buddy heeft geplast.
Waarom loop je met keukenrol in het rond?
O, Puppy Buddy heeft geplast.
Waarom loop je met plastic zakjes in de broekzak?
O, voor als Puppy Buddy moet poepen.
Waarom ga je elke 2 uur naar buiten?
O, voor als Puppy Buddy moet poepen.
Waarom ga je nadat Puppy Buddy gegeten heeft naar buiten?
O, voor als Puppy Buddy moet poepen.
Waarom ga je ’s avonds laat naar buiten?
O, voor als Puppy Buddy moet poepen.
Waarom sta je ’s ochtends om 6 uur buiten?
O, voor als Puppy Buddy moet poepen.
Wat is het druk met zo’n puppy, dat was ik na 20 jaar geen puppy meer gehad te
hebben helemaal vergeten zeg. Maar wat is het ook genieten van zo’n onhandig
puppy ‘monster’ in huis. Die kleine gitzwarte oogjes, die grote poten dat harige
vachtje. Zo’n mini hondje dat grote honden dingen doet waardoor ze haar nek breekt
als ze met een veel te groot voorwerp aan komt sjouwen. Arme Mazzel heeft er af en
toe flink genoeg van maar hij begint nu ze zo’n 11 weken is af en toe met haar te
spelen. Dan gaan ze samen rondjes rennen door de kamer of buiten waar we ook zijn.
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Als hij net lekker ligt, dan komt Puppy Buddy er in de tijger sluipgang aan en springt
hem bovenop z’n bast. Mazzel staat dan maar weer op en gaat ergens anders liggen.
Onvoorstelbaar zo tolerant als hij zich opstelt. Totdat ze het echt te bont maakt en hij
haar met een duidelijke beet in haar neus kenbaar maakt dat ze te ver gegaan is. Ik
heb weer even mijn handen vrij en kan deze kopij schrijven, als ze voor een paar uur
in de bench slaapt. Mazzel kan dan ook even ongestoord een tukje doen. Ook bedenk
ik dan weer de volgende socialisatie onderneming die we opzoeken als ze wakker
wordt. Zo heb ik in deze 3 weken meer van Alphen en omstreken gezien dan in al die
jaren dat ik er woon. We gaan naar de kinderboerderij, het verpleeghuis, de markt,
winkelcentra, verschillende uitlaatgebieden, het strand, O, het bos moeten we ook
nog heen. Ze gaat ook mee naar ‘mijn school’ een school voor Zeer moeilijk Lerende
Kinderen, want ik wil Puppy Buddy gaan inzetten als therapiehond bij kinderen die wel
een hulpje in hun ontwikkeling kunnen gebruiken.
Zo kan een therapiehond een kind helpen om gevoelens te uiten. Tegen een hond
praat je makkelijker dan tegen een mens. Therapiehonden kunnen helpen om de
motoriek van kinderen te verbeteren. Want ballen overgooien met een fysiotherapeut
is lang zo leuk niet als de bal voor een hond gooien. Of samen leren steppen of je
hond een kunstje laten doen als andere dingen je niet zo goed lukken, geeft een kind
meer zelfvertrouwen.
Daarom helpt Puppy Buddy nu al mee in huis (geintje)
Ze helpt met de kussens van de bank opschudden, de schoonmaak en straatje vegen!
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GG wedstrijd Alphen a/d Rijn 20-06-2010

Anette Lens

Niets is zo leuk als een wedstrijd in eigen huis. Het scheelt je sowieso een aantal uren
slaap en een heleboel kilometers, maar daarbij heeft het altijd iets vertrouwds, iets
eigens. Het enorme geregel van te voren, de prijzen die aangeschaft moeten worden,
de mensen die geregeld moeten worden, de lijsten, het voer enz , enz.
Negen van de tien keer is het een groot feest, maar deze keer dus niet.
Nu ga ik niet vertellen wat er allemaal fout ging, maar ik ga wel die mensen onwijs
bedanken die me uit de brand hebben geholpen op welk gebied dan ook.
Inge Valk, die me nog nooit in de steek heeft gelaten, wat ik ook vraag.
Jan Valk die zaterdag voor de wedstrijd in zijn goede pak en keurige schoenen op de
trekker klom om het gras van het hele veld te maaien (dat echt 2 kontjes hoog
stond!!!)
Jack Touw die op zijn Vaderdagzondag wel aanwezig was om bardienst te draaien
terwijl het niet zijn dag was.
Tessa v.d. Linden, die mij geholpen heeft met ringmeesteren (voor de 1ste keer, best
spannend, maar iedereen was tevreden, goed gedaan).
Anne-Renee v. Wissen die ook op het laatst mij uit de brand heeft geholpen met
ringmeesteren.
Peter Mols die van een andere vereniging komt en die mij spontaan zijn hulp heeft
aangeboden. Een uitstekende kracht die echt zijn benen uit zijn lijf heeft gelopen, een
prima ringmeester die heel graag de volgende keer weer wil komen.
Yvonne en Lisanne (dochters van Inge v. Dijk), die uitstekende hulpjes waren voor
Jack achter de bar.
En de GG- wedstrijd lopers van de AHC, die klaarstonden om met allerlei kleine
dingetjes te helpen.
Deze mensen krijgen van mij een dikke pluim, omdat ze er voor gezorgd hebben dat
de wedstrijd in ieder geval door kon gaan en dat daardoor de AHC wederom in de
prijzen viel.
Er waren een paar dingetjes waar niemand
invloed op had. Michèle had met 2 honden in
geschreven, maar was vergeten dat ze ook
nog bij “Joseph” op bezoek moest. Gelukkig
waren Inge van Dijk en Elsbeth Boertjes
bereid om met Pidou en met Codi te lopen
en ik moet zeggen, dat vooral Elsbeth het
uitstekend gedaan had. Codi liep als een
zonnetje, alsof ze al jaren zo liepen en
menig deelnemer zat met een soort van afgunst/bewondering te kijken naar dit setje.
Goed gedaan Elsbeth!!!
Ikzelf was ook uitgeschakeld door een zweepslag die ik een week eerder opgelopen
had tijdens een behendigheidswedstrijd dus zette ik mijn dochter Anouk in als
geheime wapen.
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Nu was het voor Blacer de 2de keer dat hij een
wedstrijd liep en Anouk kende het hele GGB
programma niet, maar dat maakte niet uit. Ze
hadden er alle twee onwijs veel plezier in.
Er waren 30 deelnemers en dat is aardig wat voor
een GG wedstrijd. Het weer was een beetje erg
wisselvallig en er zijn ook de nodige buien
gevallen, maar het niveau was best hoog. Er werd
goed gevolgd en dat is iets dat vaak niet zo is. Het goed volgen is toch een moeilijk
onderdeel van de GG, maar het viel absoluut niet tegen. Ook voor de werkproef was
er weer een leuk parcourtje neergezet en vooral een grote witte aangeklede beer die
midden in het veld op een stoel zit is natuurlijk erg aantrekkelijk.
’s Middags kregen we er echter muziek bij. Hoewel Muziek!! Er werd bij de gevangenis
gedemonstreerd met een hoop lawaai van toeters, bellen, megafoons en stokken die
op deksels werden geslagen. Wij werden er al gek van, laat staan de honden.
Sommige waren totaal uit hun doen, andere honden hadden zoiets van wat gebeurt
daar en de concentratie was soms ook helemaal weg. Blacer ging uit pure frustratie
een oranje pruik (was het vreemde voorwerp om te apporteren bij de GG3) te lijf. Hij
rukte zich los van Anouk en rende met
pruik en al het veld op waarnaar hij hem
in allerlei kleine stukjes begon te
scheuren. Lachen natuurlijk.
Al met al was het een wedstrijd met “ups
and downs”, waarbij de “ups” gelukkig de
overhand hadden.
Het is daarom het vermelden waard, dat
de AHC-ers met alle 1ste prijzen naar huis
zijn gegaan.

Prima gedaan
Anita Dobbe met Zorrah
Anita Dobbe met Aimey
Elsbeth Boertjes met Codi
Catharina v. Klaveren

(1ste
(1ste
(1ste
(1ste

Ook het vermelden waard zijn
Anouk Lens met Blacer
Inge v. Dijk met Pidou
Marlies Kloet met Hebbuz
Elsbeth Boertjes met Lottie
Marlies Kloet met Sticker

(5de prijs GGB)
(8ste prijs GGB)
(4de prijs GG2)
(7de prijs GG2)
(2de prijs GG3)
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prijs
prijs
prijs
prijs

GGB)
GG1)
GG2)
GG3)

Helpen opbouwen is fun!!

Jeanette Smeman

Ed Perdijk geeft aan het woord “vrijwilligers” een geheel nieuwe betekenis
Foto van Carl, website AHC
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Judging at the WAC 2010

Wim Bekendam

Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn bijdrage als scheidsrechter aan het
wereldkampioenschap behendigheid in Engeland op 14, 15 en 16 mei 2010 van de
International Federation of Cynologycal Sports (IFCS).
Samen met de twee andere scheidsrechters Bob Griffin (GB) en Janet Gauntt (USA)
keurde ik daar deelnemers uit Amerika, Australië, België, Canada, Engeland, Italië,
Japan, Maleisië, Nederland, Nieuw Zeeland, Rusland en Spanje. De contacten met al
die behendigheid liefhebbers waren erg mooi en interessant.
Aurelia en ik zijn hiervoor tien dagen aan de “overkant” geweest. Voor- en achteraf
hebben we toeristisch genoten van wat dit koninkrijk te bieden heeft. Een land met
heel veel mooie plekken en vriendelijke mensen.
Een maand van te voren had ik mijn parcoursontwerpen in moeten sturen naar de
Australische hoofdscheidsrechter. Voor dag 1 stond er een vastparcours voor mij op
het programma, voor dag 2 mocht ik een jumping ontwerpen en op de laatste dag
was dat een team- estafette.
Het ontwerp van mijn lange vastparcours met 25 toestellen werd afgekeurd omdat
niet, hoewel het in het reglement stond, dit maximum aantal gebruikt mocht worden.
Sinds het WAC2006 hield het IFCS bij slechts 20. Dit parcours heb ik dus maar
bewaard voor de finale van onze AHC- competitie tijdens de clubdag. Dat bleek toen
inderdaad een pittige klus voor onze wedstrijdlopers. Een compleet nieuw ontwerp
was dus nodig dat, gelukkig voor ons vertrek, goed gekeurd werd.
Over de jumping kwam geen commentaar terug, dus dat was klaar.
Het was voor mij voor het eerst dat ik een estafetteparcours moest bedenken. Dit
parcours bezorgde het IFCS zorgen over de mogelijkheid om de tijd elektronisch te
kunnen bepalen, omdat ik daar geen hindernis bij had staan. Achteraf bleek het Britse
systeem daar totaal geen last van gehad zou hebben, maar ik heb het ontwerp
eenvoudig wat aan kunnen passen.

De Britse behendigheidorganisatie had een schitterend indoor locatie vlak bij Bristol
gevonden waar zij het WAC 2010 tot in de puntjes verzorgden. Al bij onze aankomst
op 13 mei tijdens de ontvangst en training van de verschillende teams bleek dat we
als VIP ’s behandeld werden door het team van Julie dat klaar stond om alle officials
te begeleiden. Pas nadat we Julie ervan konden overtuigen dat we echt niet eerst in
de speciale VIP- ruimte hoefden uit te rusten, mochten we, in plaats van een privé
rondleiding, ons bij het Nederlandse team voegen dat na haar trainingsuurtje de
rondleiding over het toernooi- complex zou krijgen.
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Die training zag er goed uit en het team leek te blaken van zelfvertrouwen. De hal
was verdeeld in een wedstrijdring en een in- en uitgangszone. Elk team kreeg die dag
een trainingsuur in de wedstrijdring en uitleg over de procedures die er tijdens de
wedstrijden gevolgd zouden worden.
We waren erg onder de indruk van alle details waar de Britten iets voor geregeld
hadden. Al bleek in de volgende dagen dat lang niet al die details nodig waren en
werden er gelukkig wat meer vrijheden toegestaan.
Daarna was er een overleg met de officials van het IFCS en de Britse organisatoren
om eventuele onduidelijkheden over de interpretatie van de internationale
reglementen, die voor dit kampioenschap van toepassing waren, en het verloop van
het toernooi te bespreken.
Dit liep nogal uit, waardoor Aurelia lang op mij moest wachten voordat we naar ons
hotel konden om ons op te frissen voor het gala openings diner. Dit hotel lag gelukkig
vlak bij en met een paar minuten (links!) rijden konden we na het inchecken ons snel
douchen en omkleden. Binnen no-time waren we weer terug.
Na een borreluurtje werd iedereen resoluut naar het
restaurant gedirigeerd. Voor alle teams waren tafels
gereserveerd en de VIP’s kregen een prominente
plaats aan het eind van de zaal, waar we van achter
de tafel die zaal in keken. Even leek ik een rolletje als
leraar van Harry Potter te spelen. Het menu was
tippical Brittish, maar verder wel redelijk en ook weer
erg strak georganiseerd.
Voor de scheidsrechters hadden de organisatoren een
fraai zwart sofshell jack laten maken met het logo van
dit WAC2010 en onze namen erop geborduurd. Nog
voor dat we ook maar één deelnemer hadden kunnen
keuren, werden we hiermee alvast bedankt.
In zijn speech duidde Steve Drinkwater van het IFCS één van de doelstellingen van
deze organisatie aan. Dat is om behendigheid te promoten tot een Olympische Sport.
Tot nu toe lijkt mij deze doelstelling nogal hoog gegrepen, maar tijdens dit evenement
heb ik er een heel serieuze aanzet toe gezien.
Een leuk onderdeel tijdens het galadiner was het aanwijzen van “the best dressed
table”. Als scheidsrechters werden we gevraagd deze uit te kiezen. Gelukkig was het
de Amerikaanse scheidsrechter, Janet Gaunt, die de selectie mocht maken. Ik was
natuurlijk sterk bevooroordeeld, want de Nederlanders zagen er in het lichtgevende
oranje fantastisch uit. (Dan heb ik het nog niet eens gehad over de prachtige AHCteamleden.) Maar ook een onpartijdige keuze schoof de Nederlandse tafel alle eer toe
en zij verdienden daarmee een (lekkere?) fles.
Op dag 1 van het kampioenschap was mijn vastparcours het laatste onderdeel. Dat
gaf me dus alle tijd om spanning op te bouwen. Ik maakte van de twee andere
onderdelen gebruik om goed te kijken en te luisteren hoe mijn, van moerstaal
Engelssprekende collegae, de deelnemers informeerden. Het is iedereen die mij een
beetje kent wel opgevallen dat ik dit vastparcours behoorlijk zenuwachtig inging. Het,
voor mijn doen, redelijke nette pakje, dat Aurelia mij voor dit evenement had laten
aanschaffen, verhulde dat toch ook niet. Het gejuich vanaf de oranje tribune voor de
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entree van een Dutch judge was erg leuk en opvallend. Het ontwerp bleek gelukkig te
voldoen aan mijn verwachting en was uitdagend en goed te keuren. Ook bij de aller
snelste combinaties.
De tweede dag begon met mijn jumping. Van zenuwen als de vorige dag had ik
minder last, omdat een jumping minder kritische keurmomenten kent. Opnieuw een
luid welkom van de oranje fans bij de aankondiging van de judge “Wiem Bekkendèm”.
Ik kijk net zo tevreden terug op dit parcours, want weer bleken er voldoende
uitdagingen te werken voor een goede selectie in het deelnemers veld.

De laatste dag werd de team-estafette als tweede onderdeel gelopen. Mijn redelijk
eenvoudige parcours, dat teams met drie combinaties achterelkaar af moesten leggen
was erg leuk om te keuren en te lopen. Maar het verraste mij ook wel. Ik had
verwacht en voorbereid dat het stokje dat overgeven moest worden kon vallen en
daar iets met de schrijver voor afgesproken. Dat bleek onnodig, maar de fout die bij
het overnemen wel gebeurde had ik niet in mijn signalering- assortiment opgenomen.
Bij het overgeven van de baton moeten volgens het reglement zowel de geleiders als
de honden op de grond staan. En juist dat ging wel eens mis om dat het wachtende
paar de hond toch nog opgetild hield. In die gevallen liep ik achteraf naar de schrijver
en het team om aan te geven dat ze extra strafpunten gekregen hadden. Helaas
moest ik dat ook bij Nederlanders doen. Dit kreeg nog een extra spannend staartje
omdat er tijdens deze finale dag gestart werd op basis van de plaatsing in de
competitie. Het hoogst geplaatste Russische team startte daarom als laatste. En zij
maakten dezelfde fout, maar liepen verder foutloos en super snel. Juichend
verdwenen zij in de catacomben voordat ik ze kon informeren. De fantastische
ringmeester Paul ging er direct achteraan en bracht ze op de hoogte. Bij terugkomst
bleek mijn beslissing niet goed gevallen te zijn. Er werd dan ook onmiddellijk gebruik
gemaakt van de procedure om beslissingen van bezwaar te voorzien. Het IFCS heeft
op basis van hun videobeelden mijn beslissing overeind gehouden.
Na dit optreden kon ik mijn neutraliteit als scheidsrechter wat laten varen en heb me
bij het oranje vak van de tribune gevoegd. Toen ik daar mijn estafette evalueerde
werd geadviseerd voorlopig geen uitstapjes richting Siberië te plannen.
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Het parcours- verkennen werd steeds beëindigd door een rij medewerkers die
vanachter een koord de ring leeg veegden, een heel effectief middel dat door alle
nationaliteiten begrepen werd. Bij de laatste onderdelen voegden zich daar steeds
meer mensen bij, zodat het laatste vastparcours door een haag van weavende
medewerkers, coaches en scheidsrechters ingeluid werd.

Aan het eind van de laatste dag werden alle prijzen uitgereikt die nog niet eerder aan
de beurt konden komen. Dat was een lange procedure, vooral voor de teams die
weinig of geen prijzen mochten incasseren. Helaas was dat ook het geval voor het
Nederlandse team, waarvan alleen Anouk Hereijgers met Mickey voor hun 3e plaats
individueel jumping op het podium mochten klimmen.
Dat was beslist niet het geval voor het Russische team dat het ene eremetaal na het
andere op kwam halen. Dit team heeft aangetoond hoe de Olympische ambitie van
het IFCS werkelijkheid kan worden. Zij hebben in dit WAC de toon gezet van het
niveau dat behaald zal moeten worden. In de openings-speech werd gesproken over
atleten die hun sport beoefenen met sporthonden. Die heb ik in dit toernooi topsport
zien bedrijven.
In Nederland moeten we flink investeren om aan dit niveau te kunnen gaan tippen.
Maar ik geloof wel dat behendigheid een Olympische potentie gekregen heeft.
Ik wil tenslotte nog speciaal de Nederlandse supporters bedanken. Hun enthousiasme
was sfeer bepalend. Van heel veel kanten heb ik complimenten erover gehoord. En
ook als Hollandse scheidsrechter ondervond ik de steun van het kleine oranje legioen
dat in staat bleek de hele hal over te kunnen nemen.
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GG examen 3 juli 2010

Anette Lens

Het laatste examen voor de zomervakantie stond gepland op 3 juli. Het weer zat deze
keer mee, of toch niet. Deze keer was het misschien weer te warm voor sommige
hondjes. Je kon inderdaad wel merken dat ze er last van hadden.
We hadden maar 4 GG deelnemers. 3 voor de GGB en 1 voor de GG1. Wim stond met
Bobby als extra deelnemer in het veld (hoe voelde dat nou Wim, met zo’n rustige
hond naast je zijde??) Nogmaals bedankt Wim, dat je toch in de warmte mee wilde
doen.
Carolien met Tizzum moest de spits afbijten. Tizzum was er niet bij. Het volgen was
een beetje hangen en wurgen. Kleine stukjes gingen goed, maar het overgrote deel
zag er niet goed uit. Veel achterblijven, een beetje snuffelen, bij het halthouden ging
Tizzum maar meteen liggen. Nee, het was het niet. Helaas kon ook Jack (de
keurmeester) niets anders geven dan een 0 en aangezien volgen een verplicht
onderdeel is, kon eigenlijk Carolien niet slagen. De speciale verrichtingen gingen wel
goed. Daar had ze duidelijk veel meer zin in, dus ligt het dan wel aan de temperatuur?
Carolien had wel genoeg punten om het examen te halen, maar de 0 heeft haar
genekt. Helaas.
Annemieke met Zita was nummer 2. Ook Zita had er geen zin in. Volgens Annemieke
gaat het op de trainingen goed, maar bij een examen of zelfs bij een
behendigheidswedstrijd laat Zita het afweten. Ook Annemieke had te weinig punten
om het diploma binnen te halen.
Ton Benschop met Layca was de laatste van de GGB. Ton had er meteen flink de pas
in en Layca vond het allemaal wel best. Hij liep keurig naast Ton over het veld te
dansen. Bij het omcirkelen waren misschien de bochten wat groot en figuur 8 was wel
heel erg apart, maar Layca bleef wel volgen. De speciale verrichtingen werden keurig
uitgevoerd en aan het einde van de ochtend kon Ton zijn GGB diploma in ontvangt
nemen. Goed gedaan Ton.
Als enige GG1-er moest Aad Grootendorst met Gwyneth aantreden. Ook Gwyneth had
er niet zoveel zin in. Eigenlijk hetzelfde als bij Tizzum. Alles met veel moeite. Alleen
terug plaats ging uitstekend, maar helaas op het verkeerde moment. Ook Aad kwam
punten te kort om zijn diploma in ontvangst te nemen. Helaas.
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SHH examen 3 juli 2010

Marije Doppenberg

Op 3 juli was er wederom een examen Sociale Huishond op de Alphense Hondenclub.
Gelukkig was het niet zo warm als de voorgaande dagen en iedereen was nog in
opperbeste stemming vanwege de gewonnen kwartfinale op het WK de dag ervoor.
In het algemeen kan gezegd worden dat de honden en hun baasjes goed liepen. De
keurmeester gaf zelfs nog een compliment dat het er zo netjes uitzag allemaal. We
kunnen dan ook met trots vermelden dat alle cursisten geslaagd zijn voor hun
examen!
Wel iets om op te letten voor cursisten die de volgende keer opgaan: een aantal
cursisten kreeg een onvoldoende voor het “voedsel weigeren”, omdat ze zo ver bij de
voerbakjes vandaan liepen dat de hond er nooit bij had gekund als hij het had gewild.
Zonde, want meestal kunnen de honden het best wel. Zorg dus dat je niet meer dan
een meter bij de voerbakken vandaan loopt.
Voor alle geslaagden: van harte en veel succes in de disciplines!
A. Jongeneel met Jora
Ilonka Teubenmet Skippy
Cindy v. Tienderen met Fuzzy
Alma v. Duijn met Truus
Elsbeth Boertjes met Olav
J. Cerdijn met Jade
Erik Sipkes met Istas
N. Benschop met Ayla
Jessica Nies met Levi
Jannet Heerma met Jarda
E.M. v. Wissen met Milan
M. Uittenbogaard met Rebel
Yvette Eijs met Jip
Ilona Griffioen met JT
Jeannette Smeman met Zelda
C. van Beek met Nikay

-

geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
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A.H.C. Clubartikelen/opvoedcursussen
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.

40

