
 

 37e jaargang nummer 5, oktober 2010 

 

Bestuur 

Voorzitter Femke Wiegel, femkewiegel@hondenclub.nl  

Secretaris Harry Vrieling, harryvrieling@hondenclub.nl  

Penningmeester Ron Deen 

Algemene leden Jur van Zuuren, Jan Paul van Es, Suzanne Klaus en 

Willy Kinkel 

Ledenadministratie Jack Touw, alphensehc@gmail.com  

 

Cursuscoördinatoren 

Puppen t/m SHH Leonie van Beetz 

Gehoorzaamheid GG Anette Lens 

Flyball Sandra Dijkman 

Behendigheid Wim Bekendam 

Apporteersport Anita Metselaar 

Combisport Jouke Kruijt 

 

Cursusadministratie 

Opvoeden Cindy v. Tienderen opvoeden@hondenclub.nl  

  tel. 0172 – 440 617 (AHC) 

Gehoorzaamheid Anette Lens gehoorzaamheid@hondenclub.nl  

Flyball Sandra Dijkman flyball@hondenclub.nl  

Behendigheid Femke Wiegel behendigheid@hondenclub.nl  

Apporteersport Anita Metselaar apporteer@hondenclub.nl  

Combisport Jouke Kruijt combisport@hondenclub.nl  

 

Demonstraties Suzanne Klaus 

 

Redactie Marleen Eduardo-de Jong, Annie Kuijpers 

Emailadres voor kopij clubblad@hondenclub.nl  

 

Internetsite Suzan Greijdanus, Martijn van Westen

 site@hondenclub.nl  

 

Opzeggen lidmaatschap Schriftelijk bij secretariaat of per mail 

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

 contributie@hondenclub.nl  

 

Afmeldingen trainingen Kantine; tel. 0172 - 440 617 

 Of via de site www.hondenclub.nl  

 

Trainingscomplex Eikenlaan 255, Alphen aan den Rijn 
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AHC Kalender   

28 oktober Donderdag Proefexamen SHH/GG 

7 november Zondag FHN Apporteerwedstrijd AHC 

15 november Maandag Bestuursvergadering 

20 november Zaterdag SHH/GG examen 

25 november Donderdag Trainersoverleg 

26 november Vrijdag Coördinatoren overleg 

2 december Donderdag Eerste les pup/opvoed 

10 december Vrijdag Trainers overleg GG 

15 december Woensdag bestuursvergadering 

16 december Donderdag Inleverdatum kopij clubblad 

20 dec t/m 2 jan Vakantie  

   

   

FHN Kalender   

31 oktober Zondag NK Combisport Nieuw Vennep 

7 november Zondag WP apporteren AHC Alphen aan den Rijn 

7 november Zondag Flyball Wijchen 

13 november Zaterdag Finaledag GG  Beneden Leeuwen 

14 november Zondag NK Behendigheid 

21 november Zondag NK DogDance Kerkwijk 

28 november Zondag Apporteer teamwedstrijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mini-Hike” 
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De herfst zorgt voor een prachtige 

omgeving tijdens het wandelen in het 

bos, maar zorgt ook voor korte dagen en 

koude stormachtige avonden. Heerlijk 

voor de avonden dat je thuis bent, 

gezellig bij de open haard met een kop 

warme chocolademelk en een goed boek. Maar helaas dus ook tijdens de trainingen 

en competities. Check de website als je twijfelt of de les doorgaat, maar doorgaans 

trainen wij als echte bikkels gewoon door. Mocht je een keer niet kunnen, geef dit dan 

de week van te voren aan bij je trainer. Kan je onverwachts niet naar een les komen, 

meldt jezelf dan af via de website www.hondenclub.nl.  

 

Van de bestuurstafel : 

1. Zoals al eerder vermeld heeft Ron besloten om zich tijdens de ALV niet meer 

herkiesbaar te stellen. Na jarenlange penningmeesterschap wil hij ermee 

stoppen. Dus is er een zoektocht gestart naar een nieuwe penningmeester. Wij 

zijn erg blij met het aanbod van Aad Grootendorst om deze taak op zich te 

nemen. Ron zal Aad vanaf 1 januari (het nieuwe boekingsjaar) gaan inwerken. 

Ook zal Aad betrokken zijn bij de voorbereiding van de ALV, zodat de overgang 

voor de AHC soepel kan verlopen. Ron is eindverantwoordelijke tot de ALV en 

blijft naderhand beschikbaar als vraagbaak. Aad zal zich in de ALV verkiesbaar 

stellen als nieuw bestuurslid. 

2. Vanuit de bar is de vraag gekomen om na het trainen de bonnen te betalen. Te 

vaak worden rekeningen niet betaald en dat geeft onnodig meer werk voor de 

barmedewerkers. Graag je rekeningen op tijd voldoen (voor het naar huis 

gaan) 

3. Er is een klacht binnen gekomen via een afgeleverde brief, maar daar stond 

helaas geen afzender op. Graag willen wij in contact komen met de indiener, 

zodat we kunnen aangeven hoe de klacht door het bestuur behandeld is.  

 

Het lijkt alweer even geleden, maar op 4 en 5 september was ons jubileum 

feestweekend. Vele vrijwilligers hebben meegeholpen om die dagen tot een succes te 

maken. Onze dank hiervoor! Helaas kon ik zelf geen vrij krijgen van mijn baas en kon 

ik vanwege mijn nachtdiensten dus niet het hele weekend aanwezig zijn. Jammer, 

maar het is niet anders. Wie graag geld uitgeeft, zal het ook moeten verdienen. 

Gelukkig was ik wel aanwezig toen het feit geleverd werd dat de vrouwen slimmer 

waren dan de mannen ?!?! Verder konden de sportievelingen zondag hun hart ophalen 

met de mini hike. Al vonden sommigen het niet mini genoeg !?! Het weer werkte 

gelukkig erg mee en het laatste team werd met een hartelijk haag ontvangen. Een dik 

applaus voor een ieder die het uitgelopen hebben: een prestatie om trots op te zijn ! 

 

Afgelopen maand zijn er ook weer veel wedstrijden georganiseerd bij de AHC. 

Vrijwilligers die daarbij geholpen hebben kregen daarvoor dogmiles. Jawel, de 

dogmiles is na lang overleg en voorbereiding LIVE gegaan. Verderop in de clubblad 

lees je meer over het hoe en wat van de dogmiles. Wij hopen hiermee jullie tegemoet 

te komen aan de wens tot zelf gekozen bedankjes. 

http://www.hondenclub.nl/
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De FHN competitie is weer in de afrondende fase beland, bij sommige disciplines zijn 

de FHN kampioenen al bekend, terwijl anderen daar nog voor aan de slag mogen. De 

FHN heeft daarna de winterstop en dat is voor de AHC het moment om onze eigen 

onderlinge competities weer te starten. Gezellig op de club in een ontspannen sfeer 

het beste uit jezelf en je hond proberen te halen. Als voorbereiding voor een 

wedstrijd, om ervaring op te doen voor een examen of gewoon om lekker met je hond 

bezig te zijn. Check de internet site of vraag je trainer voor meer informatie.  

 

 

 

 
  

De officiële diploma‟s van de SHH en de GG  

 
die op 25 september 2010 afgenomen 

zijn 

 
kunnen opgehaald worden op  

 
donderdagavond bij Cindy v. Tienderen in 

 
 de bestuurskamer 
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Zoals bij veel verenigingen in Nederland wordt 

ook op de Alphense Honden Club alles door 

vrijwilligers gedaan. Wanneer je steeds meer 

betrokken raakt bij jouw vereniging, zie je dat 

vrijwillig zeker niet vrijblijvend is. En dat in een 

tijd waarin veel mensen het al zo druk hebben 

met hun eigen zaken. 

Je vraagt je af wat die vrijwilligers bezielt? Dat is per persoon waarschijnlijk weer 

anders,  maar één ding hebben ze gemeen: hun liefde voor de AHC. 

 

Regelmatig zijn er vacatures voor verschillende taken die noodzakelijk zijn om de club 

“draaiend” te houden.  Heeft u hart voor de AHC?  Meldt u aan als medewerker! 

Het zal je maar gevraagd worden, wil jij de cursusadministratie op je nemen? 

En dan blijkt het te gaan om de cursusadministratie van het onderdeel opvoeden. 

Weet u al over wie ik het heb? 

 

Cindy van Tienderen. Zij begon er 

aan. Ze heeft veel zelf opnieuw vorm 

gegeven op een manier waarop zij de 

leden en de nieuwe leden snel van 

dienst kan zijn. 

De eerste periode zal niet 

gemakkelijk zijn geweest, maar ze 

ging gestaag door en heeft zich de 

cursusadministratie volledig eigen 

gemaakt. 

 

Nu ze tijdens haar vakantie door mij tijdelijk werd vervangen, is mij de omvang van 

haar werk duidelijk geworden. Ik zal proberen u een beetje inzicht te geven in haar 

werkzaamheden: 

Elke dag, als het éven kan, de nieuwe e-mails beantwoorden. De socialisatie en 

inlooplessen wekelijks indelen. Bij aanvang van een nieuwe cursus overleggen met 

Leonie van Beetz over hoeveel groepen er starten en wanneer. Cursusroosters en de 

lesindeling maken. Aanspreekpunt zijn op de donderdagavond. Nieuwe cursisten 

verwelkomen, cursusgeld ontvangen. Zorgen dat er puppypakketten, welkoms-

boekjes, theoriemappen, clickers zijn. 

Enz. etc. enz, etc, en.. 

 

Tja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Cindy is een noeste werker die met veel flair 

inzet voor de AHC. Met één woord GEWELDIG!!! Het aantal uren dat zij daarmee bezig 

is en dat alles naast haar baan, heeft mijn grote bewondering op en dus reden om 

deze vrijwilliger in het zonnetje te zetten. 

 

Cindy ga zo door  

Zeer binnenkort kun je nog een kleine verrassing verwachten. 
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Hallo, dit is het antwoordapparaat van de 

Alphense Honden Club. Op dit moment kunnen 

wij de telefoon niet opnemen. Om u zo goed 

mogelijk van dienst te zijn, maken wij gebruik 

van een keuzemenu: 
 

Druk 01 als uw hond is weggestuurd bij een andere hondenschool omdat hij niet kan 

zitten, blijven, liggen of komen indien geroepen (zelfs met de riem eraan) en u dacht 

dat behendigheid leuk is voor hem. 

 

Druk 02 als uw gevaarlijk te dikke Labrador graag wil afvallen en u hem wilt opgeven 

voor Flyball. 

 

Druk 03 als u 30 minuten advies wilt, maar niet van plan bent om ook maar een cent 

uit te geven. 

 

Druk 04 als u uw hond omschrijft als “niet altijd even braaf” terwijl u eigenlijk 

bedoeld dat die kl*t* hond bijt ….. tot bloedens toe. 

 

Druk 05 als u wilt inschrijven voor de puppyklas met uw 1 jaar oude boxer. 

 

Druk 06 als u denkt dat het bijwonen van één training en vooral het niets thuis 

oefenen ervoor zal zorgen dat uw hond opgroeit tot een fijne, brave metgezel. 

 

Druk 07 als uw nerveuze, agressieve Duitse Herder uw tante Bets, uw dierenarts en 

uw kind het ziekenhuis heeft ingebeten en u wilt dat wij een nieuw huisje voor hem 

zoeken. 

 

Druk 08 als u drie kinderen onder de 5 jaar hebt, een invalide ouder inwonend, een 

partner die vaart, zwanger bent van een tweeling en u wilt weten hoe u uw 8 

maanden oude Dalmatiër, die nooit buiten komt, kunt leren niet te kauwen op … eh 

…… alles. 

 

Druk 09 als u wilt vertellen dat het advies dat uw trainer u gaf niet werkt, ook al 

heeft u het nog niet geprobeerd. 

 

Druk 10 als u een hondentrainer wil worden omdat u meer van dieren houdt dan van 

mensen. 

 

Druk 11 als je 15 jaar bent en stage wil lopen op de hondenschool, maar flauwvalt 

als je hondenpoep moet scheppen. 

 

Druk 12 als uw hond agressief is naar andere honden en u graag wilt deelnemen aan 

een groepsles zodat uw hond nieuwe vrienden kan maken. 
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Druk 13 als u de kosten van de cursus te hoog vindt en korting wilt omdat u mààr 1 

BMW hebt. 

 

Druk 14 als u 30 minuten geleden op les werd verwacht en afbelt en tevens uw geld 

terug wilt. 

 

Druk 15 als u niet geloofd in het belonen van uw hond en vindt dat clickertraining 

niet werkt, want dat zegt uw vriendin Chantal. 

 

Druk 16 als u denkt dat uw hond weet wat hij verkeerd heeft gedaan omdat u dat 

aan hem vertelt hebt, hij naar u luistert omdat hij u respecteert en dat hij erkent dat 

u een superieure diersoort bent. 

 

Druk 17 als u wilt dat wij middels een toverstaf uw hond leren te zitten, volgen en 

apporteren en ons daarna komt vertellen dat het niet werkt omdat twee dagen later 

hij gezakt is voor zijn examen terwijl u in de tussentijd op geen enkele wijze iets van 

training met de hond heeft gedaan. 

 

Druk 18 als u met 11 Jack Russel teven in een te kleine flat woont en wil dat wij ze 

alle 11 leren dat ze niet mogen vechten met elkaar. 

 

Druk 19 als u al alles over honden weet, omdat dit uw vierde is en wij u absoluut niks 

nieuws meer kunnen vertellen. 

 

Druk 20 als u wilt dat wij de as van uw overleden hond ophalen en dat verstrooien 

over het trainingsveld omdat u zelf te overstuur bent. 

 

Druk 21 als u niet in staat bent om een martelwerktuig als een gentle leader, bench 

of tuig te gebruiken. 

 

Druk 22 als u uw levensgevaarlijke, agressieve hond niet wilt muilkorven omdat de 

buurt hem dan misschien niet aardig zal vinden. 

 

Druk 23 als u een woedende boodschap wilt achterlaten waarom wij u nog niet terug 

hebben gebeld in een spoedeisende zaak om dan vervolgens voor de derde keer te 

vergeten uw naam en/of telefoonnummer achter te laten. 

 

Druk 24 als u, nadat u te horen heeft gekregen dat er niemand met verstand van 

honden aanwezig is, de onderhoudsmonteur uw gedragsprobleem wilt voorleggen. 

 

Druk 25 als u de voicemail wilt vullen met een niet-samenhangend verhaal wat maar 

zijdelings met honden te maken heeft. 

 

Druk 26 als u uw niet gecastreerde puberende reu wilt leren om in uw niet omheinde 

voortuin te blijven omdat honden nou eenmaal niet horen weg te lopen, niet dan? 
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Druk 27 als u wilt dat wij uw ongetrainde Border Collie leren spelen met schapen 

omdat u denkt dat hij dat wel leuk zal vinden. 

 

Druk 28 als uw hond denkt dat zijn naam “NEE” of “FOEI” is. 

 

Druk 29 als het voor acht uur ‟s morgens of na 10 uur ‟s avonds is en u wilt vragen 

hoe u uw 12 weken oude puppy het happen moet afleren als uw 5, 7 en 9 jaar oude 

zoons met hem ravotten. 

 

Druk 30 als u de moeite heeft genomen om uw hond te socialiseren en te trainen en 

u een afspraak wilt maken om hem nog meer dingen te leren. In dit geval hoeft u 

geen boodschap achter te laten, ik verbind u meteen door …..  

  



 
10 

 

Speurhond Cliff spoort ziekenhuisbacterie op 

AMSTERDAM - Speurhond Cliff gaat het VU Medisch 

Centrum (VUmc) bijstaan in de strijd tegen de 

ziekenhuisbacterie Clostridium Difficile, die bij 

patiënten ernstige diarree kan veroorzaken. De 

tweejarige Beagle is getraind om patiënten op te sporen die met de bacterie zijn 

besmet, zodat die kunnen worden geïsoleerd voor de ziekte zich verder verspreidt. 

Dat meldde het Amsterdamse ziekenhuis maandag.  

 

Speurhond Cliff in actie in het VU 

Medisch Centrum Amsterdam 

 

 

 

Het idee om een speurhond op te leiden, is afkomstig van hoogleraar interne 

geneeskunde Yvo Smolders. ''Tijdens een grote visite vroegen we ons af of een 

patiënt Clostridium had en een verpleegkundige merkte op dat het wel zo rook.'' De 

arts bedacht dat als een mens de aanwezigheid van de darmbacterie kan ruiken, een 

hond dat nog beter en vooral eerder zou moeten kunnen.  

Internist Marije Bomers en hondendeskundige Hotsche Luik hebben de afgelopen 

maanden hard getraind met Cliff. De hond is al een paar keer op de afdeling interne 

geneeskunde van het VUmc op 'snuffelstage' geweest. Tot nu toe wist hij daar 90 

procent van de besmette patiënten op te sporen. In 

twee gevallen sloeg hij aan terwijl de laboratoriumtest 

negatief was. ''Maar wie weet heeft de hond gelijk, want 

de laboratoriumtest is niet 100 procent betrouwbaar'', 

aldus Bomers. 

Het is de bedoeling dat ook andere zorginstellingen op 

termijn van Cliffs diensten gebruik kunnen maken. ''Cliff 

werkt sneller dan een laboratorium'', prijst Bomers haar 

viervoetige pupil aan. ''De laboratoriumtest duurt niet zo 

lang, maar in de praktijk ben je vaak een dag verder 

voordat je de uitslag hebt. En is de uitslag dubieus, dan 

gaat er nog een dag of drie voor de kweek overheen, 

voor je weet of iemand is besmet.  Cliff signaleert de 

bacterie in één snuif.'' (ANP) 

Bron: www.parool.nl,13-09-10 (tekening G. de Jager www.nu.nl)  

http://www.parool.nl,13-09-10/
http://www.nu.nl/


 
11 

 

  



 
12 

 

Marije Doppenberg 

 

1. Stel jezelf even voor, wat is je rol 

binnen de Alphense Hondenclub? 

Mijn naam is Marije Doppenberg. Op dit 

moment ben ik nog net geen dertig jaar 

oud. Samen met mijn zuster en onze honden woon ik in Alphen aan den Rijn. Wij zijn 

beiden opvoedtrainer en daarnaast geef ik op dinsdagavond flyball.  

 

2. Hoe lang doe je dit al? 

Twaalf jaar geleden had ik eindelijk mijn ouders overstag dat er een Border Collie 

mocht komen. Een langgekoesterde wens. Een vriendin van mijn moeder had toen net 

een pup waarmee ze op puppycursus zat bij de AHC. Zodoende zijn we een keer 

komen kijken en nooit meer weggegaan. Overigens loopt die vriendin, Marja van 

Zanten, ook nog steeds met dezelfde hond op de club.  

Later, toen we meer honden hadden en ik al een poosje meeliep, ben ik aspirant 

trainer geworden bij de opvoed. Indertijd ben ik ook nog een periode coördinator 

geweest van de opvoedtrainers. Maar door tijdgebrek heb ik dat stop moeten zetten 

en ben ik flyball trainer geworden. Sinds enkele maanden kruipt het bloed toch weer 

waar het niet gaan kan en geef ik op donderdag weer een opvoed 1 cursus.  

 

3. Hoeveel honden heb je op dit moment? 

Op dit moment hebben we 3 honden. De oudste Border Devil, waarmee ik hier 

begonnen ben, is pas overleden.  

 

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

Gangster is een driekleur Border Collie van 12 jaar.  

Jim is een kruising Border Collie x Jack Russel. Hij is 5 jaar oud. 

Pirate heet officieel Bono van Bruininxdeel. Hij is een Parson Russell Terrier en hij is 

op dit moment 3 jaar oud.  

 

5. Hoe ben je aan hem gekomen? 

Gangster en Jim zijn een erfenis. Het zijn eigenlijk de honden van mijn moeder 

geweest. Maar uiteraard heb ik wel meebeslist toen ze kwamen. Ik woonde toen nog 

thuis.  

Gangster kwam als gezelschap voor Devil, toen een logeerhond die een aantal 

maanden bij ons was geweest weer terug ging naar zijn eigen baas.  

Jim en Pirate zijn beiden om dezelfde reden gekomen: we zochten een klein snel 

hondje voor de flyball. Van Jim bleek al snel dat hij flyball helemaal niet leuk vindt. Je 

kunt alles met hem doen: behendigheid, combi, apporteersport. Alles vindt hij leuk, 

behalve flyball. Tja… dan houdt het op.  

Pirate vindt flyball het einde. Alleen hij is niet sociaal naar andere honden, dus niet 

geschikt voor een teamsport. Op dit moment acteer ik dus maar als coach van het 

flyballteam, dan heb je geen eigen hond nodig. En Jim en Pirate zijn uiteraard 

hartstikke leuke honden, of ze nu wel of niet geschikt zijn voor de vliegbal.  

 



 
13 

 

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

Eigenlijk heb ik alle disciplines binnen de AHC wel gedaan. En natuurlijk alle 

opvoedcursussen. Daarnaast heb ik met de terriërs bij de terriërclub een aantal 

cursussen gedaan. Met Gangster heb ik ook bij een andere hondenschool aan 

Treibbal gedaan. Bij diezelfde hondenschool doe ik aan speuren met de twee kleine 

hondjes. Binnen de AHC train ik op dit moment niets, hoewel mijn zus wel 

behendigheid doet met Jim.  

 

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

Gangster is een oude staart, maar nog even enthousiast als toen hij jong was. Als hij 

iets doet, doet hij het met hart en ziel. Het is echt een vriendelijke, makkelijke hond. 

Eigenlijk is het enige nadeel dat hij oud en stram is en echt een dagelijkse dosis 

pijnstillers nodig heeft om de dag door te komen.  

 

Jim is een heel leuk hondje voor de sport en hij zou het liefste de hele dag met ons 

bezig zijn. Hij is erg graag knap. Helaas heeft hij kromme pootjes, waardoor we toch 

een beetje voorzichtig moeten zijn met hem. Maar als we niet meer met hem zouden 

kunnen sporten, is hij nog buitengewoon geschikt als schoothond. Als hij maar een 

beetje in je buurt mag rondscharrelen, is het hem al snel goed.  

 

Pirate is een monster, maar ik ben dol op hem. Hij moet een muilkorfje dragen om te 

voorkomen dat hij andere honden bijt. Hij kan totaal niet omgaan met druk of stress. 

We denken wel eens dat hij een beetje contactgestoord is. In huis is het echter de 

liefste hond die je je kunt wensen. Hij vindt het heerlijk om mee te gaan naar de 

paarden, daar kan hij zich uren vermaken. En thuis speelt hij nog steeds iedere dag 

urenlang met Jim. Dat gaat kennelijk nooit vervelen.  

 

8. Wat is het favoriete speeltje van je hond? 

Voor Gangster is er maar één ding in het leven: ballen. En dat is een ruim begrip, 

want alles waarmee je kunt gooien is goed genoeg. Dus naast tennis- en voetballen 

zijn ook slippers, colaflessen, paardenborstels en wat je ook maar kunt bedenken 

goed genoeg.  

Jim is erg dol op zijn piepballetje en hoewel het natuurlijk geen speelgoed is, is zijn 

aller favorietste voorwerp toch wel de apporteerdummy.  

Pirate heeft eigenlijk niet echt een voorkeur. Hij vindt ballen leuk en sjorspelletjes 

doet hij graag. Maar ik denk dat zijn favoriete speelgoed gewoon Jim is. 

 

9. Wat eet je hond het liefst? 

Als het maar gedroogd is, is het lekker volgens mijn honden. Ik heb zelf een 

droogmachine waarin ik regelmatig beloningen maak. Gedroogd lusten ze zelfs 

eendenlever, terwijl ze dat vers vreselijk vies vinden. Maar het meest enthousiast 

worden ze toch wel van gedroogde long en zalm.  

 

10. Wat of waar is de favoriete slaapplaats van je hond? 

Als ze de keuze hebben, ligt iedereen het liefste achter mijn knieholte op de bank. 

Maar helaas, er zijn regels. Dus liggen de kleine hondjes meestal in de bench of op 
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een kussen. Gangster ligt graag voor de bank als wij thuis zijn. Overdag ligt hij altijd 

in de gang voor de verwarming.  

 

11. Gaat je hond mee op vakantie? 

Meestal plannen we de vakantie zo dat één van beiden thuis is, of de honden mee 

kunnen.  

 

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

Waarom wel of niet? 

Absoluut. Sinds mijn tiende ben ik helemaal verslingerd aan de Border Collie. Het is 

echt een type hond dat bij mij past. Een volgende hond zou dus zeker een Border of 

kruising met een Border worden.  

 

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

alleen. Gaat hij/zij met een uitlaatservice mee of naar een dagopvang?) 

De honden zijn overdag als wij werken de hele dag bij mijn vader. ‟s Avonds nemen 

we ze dan weer lekker mee naar huis. We proberen ook wel om de honden regelmatig 

in tweetallen of alleen mee te nemen. Dan kunnen ze even genieten van alle 

aandacht, of misschien juist wel van de rust als ze niet aan de beurt zijn! 

 

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

Sinds januari speur ik met de kleine 

hondjes. Dat doen ze erg leuk, dus volgend 

jaar wil ik daarmee wedstrijden gaan 

lopen. Dan hoop ik, zeker met Pirate, een 

aantal certificaten te halen. Mijn zus loopt 

sinds de zomer behendigheid met Jim. Dat 

is een heel leuk setje samen, dus het zou 

aardig zijn als dat ook op wedstrijden tot 

resultaten gaat leiden. Eigenlijk zou ik ook 

graag weer een jonge hond voor de 

behendigheid willen. Dus wie weet hebben 

we binnenkort weer een kwartet. Kunnen 

we samen op wedstrijd.  

 

15. Loop je wedstrijden/shows? 

Sinds kort hebben we gelukkig weer een 

flyball team waarmee we op wedstrijd 

gaan. Dat maakt de trainingen weer een 

stuk spannender. Bovendien is het gewoon 

een hele gezellige club om de hele dag mee 

op pad te zijn.  

 

Ik geef de pen door aan Kim Vellekoop.  
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Dogmiles, hoe werkt het eigenlijk ? 

 

Inderdaad Dogmiles, net als air miles maar dan net even 

anders. 

 

Iedereen die een dag of een dagdeel helpt bij een 

evenement (workshops, wedstrijd, clubdagen, onderlinge wedstrijden, etc) krijgt 

dogmiles, hoe meer je helpt des te meer dogmiles natuurlijk. De dogmiles worden 

bijgehouden door Jenny Smit die de informatie krijgt van de organisator van het 

evenement. De actuele dogmilestand is te vinden op de site 

(www.hondenclub.nl/dogmiles) dus kan je zelf zien hoe ver je bent met sparen en/of 

je verkregen dogmiles wel zijn bijgeschreven. 

 

 

 

 

Dogmiles, wat kan je ermee ?!?!? 

Van alles ! 

Van die dogmiles kan je bv iets van de AHC kledinglijn kopen (via Suzanne Klaus) of 

andere AHC artikelen (boeken, RC spullen) of je kan er een cursus mee betalen. Ook 

bestaat de mogelijkheid om ze aan stichting Hulphond te schenken. Je kan net zolang 

doorsparen als je zelf wilt. Ze zijn houdbaar zolang je AHC lid bent. Stopt je 

lidmaatschap, dan kan je ze overdragen naar een ander lid. Anders komen ze te 

vervallen. Dogmiles zijn niet te verzilveren, dus kunnen niet omgezet worden in geld. 

 

Mocht je ze zelf niet willen sparen, dan kun je ze ook overdragen naar een ander AHC 

lid. Dit doe je door een mailtje te sturen naar dogmiles@hondenclub.nl 

 

Hoe ermee te betalen ??!?!? 

De persoon die de spullen verkoopt controleert het saldo via de website en stuurt een 

mail naar dogmiles@hondenclub.nl. Het saldo wordt dan aangepast.  

 

Er zal binnenkort een overzicht komen van de te kopen spullen met de dogmiles prijs. 

Deze zal te vinden zijn op het informatiebord (tegenover de bestuurskamer) en 

natuurlijk op onze website. 

 

Dogmiles, weer eens iets anders dan een bedankje in de vorm van chocola, plankje, 

prulletje of bloemetje! 

 
  

http://www.hondenclub.nl/dogmiles
mailto:dogmiles@hondenclub.nl
mailto:dogmiles@hondenclub.nl
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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 extra 

introductie korting! 

 
 

 

 
 

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: 

 
€5,00 korting op 1 product naar keuze bij aankoop 

van €20,00 of meer. 
 

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 

€59,45 + 500 gram koekjes a €1,99 = 6 stempels is 

€2,50 korting op vervolg aankoop 

 

 

 

 

*Deze aanbieding is geldig t/m 20-11-2010 

en 1 clubblad aanbieding per huishouden. 
  

 

                                                          

Postcode 

….. 
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Vandaag een wedstrijddag zoals alle 

anderen. Tigger en ik zijn mee als 

mascotte en Chasin‟ mag alle leuke 

dingen doen. Met een beetje geluk 

mag ik dan nog met Suus trainen en 

wat van de voorraad kaasjes van Chasin‟ inpikken, maar daar houdt het dan ook 

verder mee op. Vandaag bleek het alleen wat anders te gaan dan anders. Om te 

beginnen kwam ineens Ruud (mijn eerste eigenaar, of fokker, zoals Suus zegt) bij ons 

in het tentje. Ik had hem al heel lang niet gezien en heb per ongeluk tegen hem 

gegromd. Ai, dat moest ik gauw goedmaken, dus toen heb ik maar gestoeid met hem. 

Gelukkig was hij niet boos. Sterker nog, ik mocht vandaag met hem optrekken. Suus 

keek toch niet naar me om, die moest met Chasin‟ “belangrijke” dingen doen. Eerst 

moest ik met Ruud mee de manegebak in. Daar moest het gaan gebeuren zei-die. Ik 

heb een beetje om me heen gekeken, maar de hindernissen moesten nog komen 

geloof ik, want het was een nogal kale manegebak. Hier en daar een tafeltje en een 

stoeltje, maar dat was het dan ook. We waren toch nog niet aan de beurt zei Ruud, hij 

wilde kijken hoe ik het deed in de manege met allemaal drukte eromheen. Beetje rare 

opmerking, want zo druk vond ik het niet. Ik ben vaker op manegewedstrijden 

geweest en daar is het echt een stuk drukker en vooral ook een stuk lawaaiiger. Ik 

denk dat Ruud niet zo vaak op wedstrijden is geweest. Dus dat was een handicap. Ik 

moest het natuurlijk wel goed doen, maar met een onervaren handler is dat heel niet 

makkelijk hoor.  

 

We gingen weer terug naar het tentje en daar ging Ruud in de weer met een bussie 

met schuim-spul. Hij deed alleen een beetje onhandig. Er kwam van alles op mijn rug 

terecht. Hij heeft het er een beetje uit proberen te smeren met zijn handen, maar 

daarna rook ik wel naar kapperswinkel. Bah zeg. Maakt niet uit, wedstrijden gaan niet 

om lekker ruiken of mooi zijn. En het regende, dus met een beetje geluk regent het 

wel uit mijn haar. 
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Daarna gingen we weer naar de manege. Suus ging ook mee, maar Ruud was mijn 

handler. Eerst moesten we de ring in en daar staan wachten. We stonden op een rijtje 

met nog twee andere hondjes. Het rijtje schoof steeds een beetje door en dan moest 

je daarna voor de tafel staan wachten. Suus was nogal druk bezig. Maar volgens mij 

met niks, want ze liep wel heen en weer, maar zonder hindernissen in haar handen. Ik 

hield haar goed in de gaten, want zodra alles staat, dan was ik aan de beurt. Maar 

telkens geen hindernisjes te bekennen. Rare wedstrijd. Ruud ging mij al een beetje 

warmlopen, stukje heen en weer. Toen moest ik weer voor de tafel wachten en ging 

een meneer telkens in mijn beeld staan. Nah ja, moet hij zelf weten, maar als hij nou 

eens opschiet met dat gedoe. Hij kan beter helpen met het opbouwen. Van kijken is 

het nooit beter geworden.  

 

Goed, daarna kwam het hoor. We stonden weer op een rijtje en elke hond kreeg een 

bordje voor zijn neus. Die andere twee gingen er een beetje dommig achter staan, 

maar ik begreep het meteen. Daar moet je wat mee als hond! Eerst heb ik apport 

gedaan. Ik wilde het aan Ruud geven, maar die deed geen pogingen om het aan te 

pakken. Apport was het dus niet. Lastig hoor, zo‟n onervaren handler. Moet je als 

hond zelf bedenken wat de oefening is. Goed, toen heb ik ermee rennen gedaan. Maar 

mijn riem was niet zo lang als ik dacht, dus dat was geen succes. Toen heb ik het 

bordje op de grond gesmeten en ben er met twee poten bovenop gesprongen 

“TOUCH”! Ook dat bleek het niet te zijn. Toen ik tenslotte het bordje met mijn tanden 

uit elkaar ging halen, kreeg ik een mooi lintje. Dat heb ik maar aangepakt van die 

meneer, mijn handler was tenslotte niet zo ervaren.  

 

Al met al hoorde ik dat ik een Uitmuntend heb gekregen voor het bordje slopen en 

een derde plaats. Die derde plek snap ik niet, want die andere twee honden hebben 

het hele bordje niet aangeraakt en er maar suf achter gestaan. Ik denk dat er iets mis 

is gegaan. Maar Suus was blij met me en Ruud ook, dus ik heb maar geen stampij 

gemaakt. Een volgende keer hoop ik wel dat ik iets langer mag wedstrijd doen.  
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Helaas heeft Martijn van Westen (één van onze twee webmasters) aangegeven geen 

tijd meer te hebben om onze website bij te houden. We zijn dus op zoek naar iemand 

die het leuk lijkt dit van hem over te nemen. Het is nu zo geregeld dat je “om de week 

dienst hebt”. D.w.z. de ene week houdt de één de site bij en de week erna de ander. 

Andere ideeën zijn uiteraard bespreekbaar. 

Dus altijd al je creativiteit willen loslaten op onze website en in het bezit van de 

nodige kennis van HTML, FTP en andere internet zaken, neem dan contact op met 

Jan-Paul van Es (janpaulvanes@hondenclub.nl) 

We komen er later nog op terug, maar in ieder geval wil ik bij deze alvast Martijn van 

Westen alvast hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren en succes wensen 

met de studie ;) 

 

 

Nieuwe hondenuitlaatregels in Alphen a/d Rijn 

Hondenkaart huis aan huis verspreid 

 

Recent paste het college van burgemeester en 

wethouders de spelregels voor hondenbezitters aan. 

In de nieuwe situatie worden de aanlijngebieden 

zonder opruimplicht opgeheven. In het Zegerslootgebied wordt een extra 

hondenstrand aangelegd en in het gebied van de Molenviergangroute wordt de 

toegang voor honden verboden. Een andere verandering is dat het Weteringpark 

vervalt als losloopgebied (m.u.v. het hondenstrand). De depotdogs (afvalbakken voor 

het deponeren van zakjes met hondenpoep) worden in verband met onvoldoende 

gebruik hiervan, verwijderd. Tenslotte wordt een aantal weinig gebruikte 

hondentoiletten opgeheven. Om het voor hondenbezitters makkelijk te maken om te 

weten wat waar mag en kan, heeft de gemeente een kaart gemaakt die binnenkort 

huis-aan-huis wordt verspreid. Deze zogenoemde 'hondenkaart' is op een handzaam 

(creditcard-) formaat uitgevoerd waardoor hondenbezitters het kaartje makkelijk bij 

zich kunnen dragen. Deze hondenkaart wordt de komende weken in heel Alphen huis-

aan-huis verspreid. 

 

mailto:janpaulvanes@hondenclub.nl
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Sybel, mijn Sybel, de meeste vinden je een 

„eigenheimer‟ en een „chagrijnige hond‟ maar 

voor mij ben je alles. Heel veel jaren hebben 

we samen „ge-hondensport‟. Behendigheid, 

jacht, apporteersport en wat er op ons pad 

kwam en leuk leek. 

Marlies heeft aan je moeten wennen 

want je bent een éénmans hond, alleen 

voor mij doe je je best. Met andere wil 

je best meelopen en lol maken maar 

super je best doen zat er nooit in.  Met 

Marlies kan je nu heerlijk knuffelen en 

ook zij is de mopperkont Sybel gaan 

waarderen. We hebben samen veel 

bereikt. Vele malen de competitie 

behendigheid en apporteren gewonnen 

op de hondenclub. Vele malen zijn we 

Nederlands kampioen behendigheid of 

apporteersport geworden. Je bent zelfs 

nog een keer GG3 kampioen geweest terwijl dat helemaal je hobby niet is, GG 

luisteren dan…  

 

14 september ben je 12 jaar geworden en dan wordt het eens tijd om  te stoppen. 

Logisch  zal iedereen zeggen, maar makkelijk is het niet, zeker niet voor mij…..  

Samen zijn we nou eenmaal een geolied team en kunnen we alles aan al 12 jaar lang. 

Jij kan lezen en schrijven met mij en ik met jou. We hoeven elkaar maar aan te kijken 

om te weten wat we bedoelen. 

 

Maar toch het is genoeg geweest al dat sporten en al die wedstrijden. We willen nog 

lekker lang van je genieten als huishond. Want ook daar ben je onmisbaar omdat je 

de hele boel regelt. Je helpt onze honden opvoeden. En je helpt ons regelmatig weer 

eens uit de penarie als we worden belaagd door niet aardige hond(en). Heel vaak ben 

je op de bres gesprongen als onze toen oudste hond Sanne bijna werd gepakt. Of als 

we met een loopse teef liepen waar ook niet oplettende baasjes met reuen liepen. 

Sybel was daar en Sybel loste het wel even op haar manier op. Toen Toother met 9 

weken in de sloot was gevallen wist jij mij wijs te maken dat ze daar ergens dobberde 

en er zelf niet uit kon komen. En dat terwijl je nooit van puppies heb gehouden. Het 

hoorde bij de roedel en laten verzuipen was ook weer zo wat zal je gedacht hebben. 

Als we verdrietig of ziek zijn dan kom jij bij ons liggen en wijkt niet van onze zijde tot 

we het weer doen.  

 

7 november zal je je laatste apporteerwedstrijd lopen, gelukkig een werkproef, vind je 

leuk, en zelfs nog lekker op eigen terrein de AHC. Die week daarop 14 november je 

laatste behendigheidswedstrijd, het kampioenschap van de FHN.   
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En dan, daarna, kan je heerlijk oude hond zijn, iets waar je stiekem al een beetje mee 

begonnen was.  

 

En als je dan oude hond aan het zijn bent dan…….. 

…. wil ik best op je wachten als je weer eens met je kop in een gat zit of andere 

spannende dingen aan het doen bent en de tijd vergeet.  

…. wil ik ook best nog wel een sprintje trekken om je in te halen omdat je na het vele 

roepen en fluiten doodleuk de verkeerde kant op rent. Tja je oren doen het niet al te 

goed meer.  

…. wil ik best alle klitjes weer uit je vacht peuteren omdat mevrouw Sybel nooit op 

een pad loopt maar altijd in die onmogelijke bosjes.  

…. wil ik best weer eens wakker worden van je ge-wolf midden in de nacht. 

…. wil ik best weer eens op je mopperen al je weer uitvalt naar die Labrador, Engelse 

Bulldog en dat lelijke hondje met onderbeet bij ons uit de wijk.  

 

Maar bovenal gaan we heerlijk wandelen, zwemmen, in de zon liggen bakken en heel 

veel leuke dingen doen. Lekker genieten en natuurlijk ga je mee als mascotte want ik 

kan niet zonder jou. 

Sybel bedankt voor al die mooie sportjaren, voor alles wat je me heb geleerd en voor 

alle liefde en energie die je me heb gegeven. Ik zal het werken met jou enorm gaan 

missen maar we gaan nu gewoon lekker van je genieten als huishond. Benieuwd hoe 

goed je daar in bent! De jeugd staat te trappelen om jouw taken over te nemen maar 

dat zal ze nooit gaan lukken want er is maar één Sybel en dat ben jij, Miss Sybel from 

the Golden Arrow!   Mijn Sybeltje, Sipperdepip, snuitje of Swiebert, mijn gouden 

kanjer.  

 

Je maatje Anita 
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 De derde GG wedstrijd voor 

Blacer en mij dit jaar. 

 

 Ik was vrij laat begonnen en 

eigenlijk niet echt met het idee 

om verder te gaan in de wedstrijden, maar ja, het loopt soms anders als je denkt.  

 

Op 30 mei liep ik mijn 1ste wedstrijd GGB met Blacer eigenlijk om te kijken of ik 

misschien mijn diploma kon halen. Nou, dat liep zo vreselijk goed dat ik de smaak een 

beetje te pakken kreeg. De 2de wedstrijd voor ons was in Alphen. Niet echt voor ons 

want vanwege een blessure kon ik niet lopen met mijn hondje en had ik mijn oudste 

dochter ingeschakeld. Die liep ook zo leuk met Blacer dat ik eigenlijk wel door moest 

gaan met wedstrijd 3 en 4 om eventueel mee te kunnen doen met het Nederlands 

Kampioenschap. 

De 3de wedstrijd was dus in Haaren, Noord-Brabant. We waren maar helaas door 3 

mensen vertegenwoordigd op deze wedstrijd en dat is eigenlijk best wel jammer.  Het 

is altijd leuker als er meer mensen zijn van je eigen cluppie en ik hoop ook zeker dat 

volgend jaar veel meer mensen van de AHC wedstrijden GG gaan lopen, maar het was 

er zeker niet minder gezellig om.  

Het begon al op de heenweg.  Anita Dobbe reed met mij mee en achter ons aan kwam 

Catharina v. Klaveren. Het was zo gezellig dat we de hele afslag miste om op het 

terrein te komen. Nu heb ik daar wel vaker last van (hè Willy) , maar dat is een heel 

ander verhaal. 

We kwamen uit op een camping. Een leuk terrein, maar volgens mij vonden de 

vakantiegangers het nu niet echt geslaagd om op zondagochtend vroeg al door 

honden geblaf uit je tentje te worden gejaagd.  Niet onze zorg, moeten we maar 

denken. 

Snel ons tentje opgezet en na een heerlijke kop koffie konden we aan de slag. Ik met 

Blacer voor de GGB, Anita met Aimey voor de GG1 en Catharina met Mazzel voor de 

GG3.  

Voor mij liep het weer perfect. Blacer deed alles zo netjes dat we al na 2 onderdelen 

ruim bovenaan stonden.  Aimey liep ook lekker en stond ook bovenaan voor de pauze. 

Mazzel had het moeilijk. Zeker met het volgen. Het liep letterlijk niet lekker. Nu moet 

ik ook wel zeggen dat het een rot eind volgen was. Ja, dan raakt de concentratie op.  

We hadden toch weer een heerlijk dag met z‟n drieën. De hondjes konden heerlijk uit 

gelaten worden op grote open velden en ruiterpaden achter de camping en het weer 

zat ook mee.  

 

We gingen naar huis met een 1ste plaats voor Blacer, een 1ste plaats voor Aimey en 

een 4de plaats voor Mazzel. De AHC had zijn visite kaartje weer achter gelaten. 

Nu nog de laatste wedstrijd in Borgsweer, maar dat is voor de volgende keer. En dan 

natuurlijk op naar het NK. 

 

  



 
24 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

  

mailto:kynoloop@wanadoo.nl
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Politie vindt vermiste bejaarde terug dankzij 

haar hond 

 

De politie heeft gisteren een vermiste bejaarde vrouw 

teruggevonden dankzij haar hond. Een inspecteur van 

de zone Brussel West trof de hond gisterennamiddag 

aan op het kruispunt van de Gossetlaan met de afrit van de E40 in Groot-Bijgaarden. 

De Duitse Scheper had zijn leiband om, maar liep rond zonder baasje.  

De inspecteur nam de hond mee naar het 

commissariaat, waar de chip van het dier werd 

gelezen. Zo kwam de politie erachter dat de 

eigenares, een 68-jarige vrouw, verbleef in het 

rusthuis 'Les Fuchsias' in Sint-Jans-Molenbeek. De 

directie van het rusthuis had haar echter de avond 

voordien als vermist opgegeven omdat ze na haar 

ochtend wandeling niet was teruggekeerd. 

Greppel Een eerste zoekactie in de buurt van het rusthuis zaterdagavond had niets 

opgeleverd. Gisteren werd daarom beslist te zoeken in de buurt van de plaats waar 

haar hond was teruggevonden. Dat leverde snel resultaat op, want de dame werd 

teruggevonden in een 10 meter diepe greppel aan het begin van de E40 in 

Koekelberg. 

Shock De vrouw was ongedeerd, maar verkeerde in shock. Ze had de nacht in de 

greppel moeten doorbrengen omdat ze de helling niet opraakte. Vrouw en hond 

werden ondertussen teruggebracht naar het rusthuis. 

Bron: www.hln.be, 30/08/2010 

 

Hond ontvoerd en opgegeten 

 

In Taiwan heeft de politie drie mannen aangehouden op beschuldiging van extreme 

dierenmishandeling. Het trio zou een hond hebben 'ontvoerd' om het dier vervolgens 

op te eten. Dat meldt The China Post.  

Sister Q, een 18 maanden oude Golden Retriever teefje, verdween vorige week 

zaterdag. Haar baasje, Chen, had het dier vastgemaakt terwijl ze met haar moeder 

een tempel bezocht in de buurt van Taipei. Na het tempelbezoek moesten ze met lede 

ogen vaststellen dat Sister Q verdwenen was. 

Camera Op beelden van bewakingscamera's van de tempel was te zien hoe drie 

mannen de hond losmaakten en aan de haal gingen met een kwispelstaartende Sister 

Q. De politie werd ingeschakeld en kon de drie hondenontvoerders identificeren als 

arbeiders van een fabriek in de buurt.  

Verlinkt door zus Twee van hen hadden de benen genomen, maar een derde kon bij 

de kraag worden gevat. Die ontkende alles, maar volgens zijn zus had hij met zijn 

kompanen de hond gedood en opgegeten. 

Chen is er het hart van in en is vastbesloten de gruweldaad voor de rechtbank te 

brengen. De daders riskeren een boete van maximaal 1.200 euro.  

Bron: www.hln.be, 26/09/2010 

 

http://www.hln.be/
http://www.hln.be/
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Voor de meeste hondenliefhebbers al niet zo‟n 

leuke periode, maar voor ons sportievelingen is 

het helemaal geen leuke tijd. De regen en de kou, 

ook niet prettig, maar daar kunnen we nog wel 

wat mee. Maar de hagel, de sneeuw en die 

vreselijke vorst ! Ze lijken tegenwoordig langer te 

duren dan voorheen en dan zitten we mooi met spiegelgladde raakvlakken en een te 

hard bevroren veld. 

Nou daar gaat je avondje trainen !  

 

Dussssss, daar willen we wat aan doen. Op 29 januari 2011 gaan we een keertje naar 

de DIT-hal in Bergen op Zoom om daar indoor behendigheid te trainen ! 

 

Alle behendigheidscursisten die nu BE3 of hoger trainen (wedstrijdloper of recreant) 

willen we die dag de gelegenheid geven 2x ongeveer een uur te trainen  voor slechts 

€ 20,00. Trainingen worden gegeven door onze eigen behendigheidsinstructeurs, 

steeds met 2 kleine groepen tegelijk. Om de groepen zo goed mogelijk in te delen 

willen we zo snel mogelijk weten wie er mee willen doen.   

 

Inschrijven voor deze training kan tot uiterlijk 30 november 2010. 

Inschrijven kan uitsluitend via de mail naar Willy Willy.kinkel@gmail.com  

Geef in de mail de volgende gegevens door: 

Naam handler 

Naam hond 

Hoogte toy / mini/ midi of maxi 

Niveau waarop je wedstrijden loopt of waarop je traint. 

 

Inschrijven betekent ook betalen. Je inschrijving is pas geldig wanneer het geld 

overgemaakt is naar giro 1346470 t.n.v. C. Kinkel te Woubrugge o.v.v. 29 januari 

naam handler/ naam hond. 

 

Tot 29 januari in de DIT-hal ?!? 

 

De behendigheidstrainers 

 

PS: In de DIT-hal wordt getraind op tapijt / kunstgras. Dit is een geweldige 

ondergrond, je hoeft dus niet bang te zijn dat het slecht is voor de poten van de hond. 

 

 

mailto:Willy.kinkel@gmail.com
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Op zondag 10 oktober was het weer 

zover! De 2e en ook weer laatste 

combisportwedstrijd, georganiseerd op 

het AHC terrein. Deze mooie dag, 10-10-

2010, zorgde ook voor heel mooi weer! 

Het was niet koud en er scheen een 

lekker zonnetje... Dat was natuurlijk genieten!  

Zonder de hulp van de vrijwilligers was het niet mogelijk om deze wedstrijd tot een 

goed einde te brengen. Hierbij het resultaat:  

  

Debutanten: 

2e prijs  Tessa van der Linden  Loes   261,64 punten 

  

Jeugd: 

2e prijs  Joyce de Smet   Isthan          183,17 punten 

3e prijs  Michael de Smet  Djago  137,03 punten 

  

A-klasse: 

1e prijs Jan-Paul van Es  Jolene  284,51 punten 

5e prijs Marleen Eduardo  Boomer 194,67 punten 

 

B-klasse: 

1e prijs Johan Manting  Micah   227,66 punten 

2e prijs Jouke Kruijt   Jeco  224,89 punten 

3e prijs Anita Dobbe    Zorrah 181,48 punten 

4e prijs Jenny Smit   Kylie  161,53 punten 

 

C-klasse: 

1e prijs Sandra van Dijk  Sasja  243,13 punten 

2e prijs Anouk Lens   Bobby  241,56 punten 

3e prijs Sandra van Dijk  Lana  149,38 punten 

 

Veteranen: 

1e prijs Anita Dobbe    Desso  261,82 punten 

2e prijs Ilonka Teuben  Baugi  236,56 punten 

 

Vooral bij de B en C-klasse spande het erom tot op het allerlaatste moment. Een 

handje meer of minder, een seconde van onoplettendheid of gewoon een hond die op 

de kattenloop stil blijft staan, omdat hij toch echt zeker weet dat de moeder van het 

baasje ergens rondloopt op het AHC-terrein maakte het verschil.  

 

Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd met je behaalde punten! Ik hoop dat jullie 

op het NK tot een goed eindresultaat zullen komen! Verder wil ik nogmaals aandacht 

vragen voor de vrijwilligers die mij hebben geholpen: ontzettend bedankt en ik hoop 

dat ik volgend jaar weer een beroep op jullie mag doen!   
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Soms heb je honden waar je eindeloos mee kunt 

trainen, werken, en dan lukt het toch niet om de 

hond bij je te roepen met wandelingen. Het kan je 

werkelijk wanhopig maken en je zou je hond wel 

iets kunnen doen. Want je hebt niet altijd uren de 

tijd om te wachten tot je hond weer eens van plan 

is terug te komen. 

Ik heb zo‟n hondje in mijn roedel. Mijn honden luisteren meestal goed. Ik vind het 

belangrijk dat ze komen als ik ze roep, daar besteed ik veel tijd aan. Ik heb vijf 

honden en als ik ze roep wil ik dat ze alle vijf binnen een redelijke tijd komen. De 

jagers duurt altijd even iets langer dan de herdertjes, want die zijn altijd iets verder 

bij me vandaan.   

Maar Tara is iets anders, die komt dan gewoon niet. Het is niet eens echt 

ongehoorzaamheid van haar, maar ze is zo druk ergens mee bezig dat ze mij gewoon 

niet hoort. Soms duurt het meer dan een uur voordat ze dan komt.  

Met haar heb ik alle technieken die ik maar kon bedenken toegepast, ik heb een 

cursus gevolgd met haar bij de beginners groep. Ze blijft dan braaf bij me hoor, loopt 

ook niet weg, maar het lijkt wel of alles in een vertraagd tempo bij haar binnendringt. 

Ze kan prachtig volgen, koppie omhoog, ook zit en af doet ze prachtig. Vóór komen 

kan ze ook prachtig, gaat keurig voor je zitten. Zit of af en blijf op afstand wordt al 

wat moeilijker, want dan krijgt ze de omgeving iets beter in de gaten en richt ze zich 

daar toch liever op.  

De meeste honden zijn wel voorspelbaar wat ze van plan zijn en dan kun je daar op 

inspelen, maar bij Tara werkt dat anders, zij heeft elke keer weer wat nieuws. 

Inmiddels is ze 5 jaar en stelt ze me niet meer zo vaak voor verrassingen en kan ik 

redelijk inschatten hoe haar plannen liggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze kan goed los lopen vlak bij me en als ik de kat als eerste heb gezien, dan kan ik 

haar met mijn stem bij me houden. Ziet zij die kat als eerste, dan is ze weg, dan kan 

ik roepen wat ik wil. Even later (of iets langer later) komt ze dan weer keurig voor me 

zitten en kijkt me dan aan alsof ze wil zeggen „doe ik dat niet keurig‟. Ja, de theorie is 

dan dat je haar toch niet  op haar donder moet geven, maar dat kost wel wat van je 

geduld en moet je wel eens tot 10 tellen, want ik had haar een half uur geleden 

geroepen. Tara slaapt samen met de katten in de mand of op de bank in huis, daar 

zijn het dikke maatjes.  
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In het park bij mijn huis kan ze los. Ik moet dan goed kijken wie er in het park lopen, 

want soms wil ze een hond die daar loopt gewoon wegjagen en is bereid daar heel ver 

voor te rennen om ze in te halen. Eentje had ik niet gezien, die liep aan de andere 

kant van het park het park al uit aan de riem, ik zou een verrekijker nodig hebben 

gehad om dat hondje te zien, maar Tara had het hondje al op haar netvlies en had 

haar plan al klaar. Zodra ik haar los liet rende ze weg achter dan hondje aan, door het 

hele park heen, brug over, park uit, weg over om even flink tegen het hondje te 

blaffen en dan weer terug te komen. Als ik haar dan niet gelijk vastpak herhaalt  ze 

dit nog een aantal keer. Paarden op het strand is ook zo‟n doelwit en omdat ik dat 

heel vervelend vind heb ik daar ook een cursus elders met haar voor gevolgd, maar ze 

is natuurlijk niet helemaal gek, daar ging ze gewoon niet achter het paard aan, dus 

liet ze het gedrag niet zien. Inmiddels doet ze dat gelukkig niet meer, omdat ik dat op 

een toch wat hardere manier heb aangepakt. Soms is dat toch gewoon even nodig.  

 

Ook rent ze op het strand achter strandauto‟s aan en die grote grasmaaiers in de 

parken. Andere honden mogen niet aan haar ruiken, want dan snauwt ze die weg. Al 

zal ze nooit vechten of bijten.  

Ze is een super mollenvanger. Ze gaat niet op een molshoop staan, maar ineens stopt 

ze zo maar midden op een grasveld. Ze heeft dan iets gehoord of gevoeld. Dan gaat 

ze in een prachtige aanwijshouding stokstijf en muisstil staan, één voorpootje 

opgetild, staart strak naar achteren en dan wacht ze en wacht ze en dan komt dat 

molletje met zijn neusje boven de grond en dat was dan helaas de laatste keer voor 

dat molletje. Hij is al dood voordat hij merkt dat hij gepakt wordt.  

Verder is ze het liefste hondje van de wereld, ze gaat mee naar het verpleeghuis waar 

iedereen haar kan knuffelen, kinderen kunnen alles met haar doen.  De kat kan in 

huis bovenop haar liggen. Ze stelt mijn geduld vaak op de proef, maar toch ben ik gek 

op haar.  
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Artikel Opmerking AHC prijs 

   

AHC jas  € 105,00 

AHC fleecejack  € 65,00 

AHC T-shirt  € 15,00 

Hondenriemen vanaf € 9,75 

Grondpen  € 3,00 

Werpstok met tennisbal  € 14,00 

Bal aan touwtje  € 1,40 

Clicker  € 4,00 

Clickerboekje  € 10,00 

Gentle leader klein € 14,90 

 middel € 18,50 

 groot € 20,00 

Apporteerblok Hout klein volgens GG regels € 6,50 

 Hout groot volgens GG regels € 10,00 

 Aluminium € 12,50 

Dummy klein € 6,50 

 groot € 9,50 

Kong klein € 7,50 

 middel € 10,00 

 groot € 12,50 

 extra groot € 14,90 

 giant € 25,00 

 

 

 

Overzicht opvoedingscursussen AHC 
 

Cursus Toelatingseis(en) Duur 

Puppy socialisatiecursus Leeftijd hond minimaal 7 

weken 

totdat er een puppycursus 

start 

Puppycursus Leeftijd hond minimaal 12 

weken 

13 weken 

Opvoedcursus 1 Leeftijd hond minimaal 22 

weken 

13 weken 

Opvoedcursus 2 Opvoedcursus 1 gevolgd 13 weken 

 

De opvoedcursus 2 wordt afgesloten met een examen dat door een keurmeester van 

de Federatie Hondensport Nederland wordt afgenomen op het AHC-terrein. Het dan 

verkregen landelijk erkende SHH-diploma (Sociale Huis Hond) geeft vervolgens 

toegang tot de cursussen van alle wedstrijddisciplines van de AHC, te weten: Gedrag 

en Gehoorzaamheid, Behendigheid, Flyball, Apporteersport en Combisport. 

 


