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Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemene leden
Ledenadministratie

Femke Wiegel, femkewiegel@hondenclub.nl
Harry Vrieling, harryvrieling@hondenclub.nl
Aad Grootendorst
Carola Overvliet, Willy Kinkel en Rinske Groen
Jack Touw, contributie@hondenclub.nl

Cursuscoördinatoren
Puppen t/m SHH
Gehoorzaamheid GG
Flyball
Behendigheid
Apporteersport
Combisport

Leonie van Beetz
Marlies Kloet en Mariette v.d. Vos
Marije Doppenberg
Yvonne van Westen
Anita Metselaar
Jenny Smith

Cursusadministratie
Opvoeden

Flyball
Behendigheid
Apporteersport
Combisport

Cindy van Dolder en Aurelia Schoonenboom
opvoeden@hondenclub.nl
Marlies Kloet en Mariette v.d. Vos
gehoorzaamheid@hondenclub.nl
tel. 0172 – 440617 (AHC)
Marije Doppenberg flyball@hondenclub.nl
Femke Wiegel
behendigheid@hondenclub.nl
Anita Metselaar
apporteersport@hondenclub.nl
Anita Dobbe
combisport@hondenclub.nl

Demonstraties

Willy Kinkel en Harry Vrieling

Redactie
Emailadres voor kopij

Annie Kuijpers
clubblad@hondenclub.nl

Internetsite

Roel Floor en Jan Paul van Es
site@hondenclub.nl

Opzeggen lidmaatschap

Schriftelijk bij secretariaat of per mail
A.H.C., Postbus 1111, 2400 BC Alphen aan den Rijn
contributie@hondenclub.nl

Afmeldingen trainingen

Kantine; tel. 0172 - 440617
Of via de site www.hondenclub.nl

Trainingscomplex

Eikenlaan 255, Alphen aan den Rijn

Gehoorzaamheid

AHC Kalender
10 mei

Donderdag

Proefexamen SHH/GG

17 mei
9 juni

Donderdag
Zaterdag

Hemelvaart geen lessen
Examen SHH/GG

11 juni
16 juni

Maandag
Zaterdag

Competitie apporteersport
AHC Clubdag

21 juni
24 juni

Donderdag
Zondag

Inleverdatum kopij clubblad nr.3 2012
FHN Gehoorzaamheidswedstrijd

29 juni
12 juli

Vrijdag
Donderdag

Midzomerwandeling
Proefexamen SHH/GG

16 juli t/m 12 aug Zomervakantie

Geen lessen

FHN Kalender
6 mei
6 mei
12 mei

Zondag
Zondag
Zaterdag

Apporteer diplomadag Borgsweer
Behendigheid Duiven
Gehoorzaamheid Beneden-Leeuwen

13 mei
20 mei

Zondag
Zondag

Flyball Zoetermeer
CombiSport Nieuw Vennep

27 mei
28 mei

Zondag
Maandag

Apporteer Werkproef ?
Behendigheid Linde

3 juni
10 juni

Zondag
Zondag

Gehoorzaamheid Westerlee
Behendigheid Nieuw-Rhoden

10 juni
10 juni
24 juni
24 juni
24 juni
8 juli

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

CombiSport Oploo
Flyball Welberg
Behendigheid Nieuwolda
Gehoorzaamheid AHC
Country Fair Aalten
Behendigheid Varsseveld
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Soms gebeuren er dingen die je niet
verwacht . . . . zo ook tijdens de laatste
algemene ledenvergadering.
Voor een lid betekent zo’n vergadering een
extra avond naar de AHC komen. Het
bestuur is hier echter al ruim 2 maanden van te voren mee bezig: hoe is het
afgelopen jaar gegaan, hoe staan de financiën ervoor, wat zijn de plannen voor
volgend jaar, zijn er nog acties, ideeën of plannen die besproken moeten worden met
de algemene ledenvergadering, zijn alle stukken binnen voor de uitnodiging en de
presentatie ? Maar bovenal: zijn alle stukken duidelijk, compleet en onderbouwd?
Daarbij gaat mijn dank niet alleen uit naar alle bestuursleden, maar ook naar JP. Hij
heeft ons wederom enorm geholpen bij de presentatie. Met de opzet, maar ook op de
avond zelf.
Maar goed, zoals het stukje al begon: Soms gebeuren er dingen die je niet verwacht.
Zo had het bestuur al een paar vergaderingen tijd besteed aan de financiële kant van
de club. Er zijn meer inkomsten nodig voor de te verwachten bekostiging van de
inrichting van een nieuw trainingscomplex. Hoe gaan we die genereren? Hiervoor zijn
verschillende opties bekeken en besproken. Dat wedstrijdlopers niet voor hun
cursussen behoefden te betalen dat vonden wij eigenlijk niet meer te rechtvaardigen.
Maar om deze nu in één keer het volledige tarief te laten betalen, dat vonden wij wel
een hele grote stap. Daarom werd de wedstrijdloperkorting bedacht en we dachten
dat zo’n regeling een goede compromis zou zijn. De AHC meer inkomsten en de
wedstrijdlopers krijgen 50% korting op het lesgeld. Want tja, de wedstrijdlopers in
één keer alles laten betalen is wel een forse lesgeld verhoging. De leden moesten
erover stemmen, dus het moest wel realistisch voorstel zijn. Het ging immers over
iemands zijn portemonnee. . . . . . .
Echter, na de toelichting van de slides bleek tot onze verbazing dat de aanwezige
leden zelf met het voorstel kwamen om de korting op het lesgeld voor wedstrijdlopers
geheel af te schaffen én om de lesgelden in het algemeen te verhogen. Na enige
discussie werd er een extra pauze ingelast waarbij het bestuur alle ideeën konden
samenvoegen tot een nieuw voorstel. Een goede voorbereiding is het halve werk en
dus konden we terplekke een besluit nemen, de presentatie aanpassen (nou ja, JP
dan) en over een vernieuwd voorstel stemmen. Met een overweldigende meerderheid
werd het vernieuwde voorstel volmondig aangenomen. Het was een bijzondere avond,
want volgens mij was de ALV nog nooit zo interactief geweest. Geweldig om deze
samenwerking te zien en mijn dank gaat dan ook uit naar alle aanwezigen!
Nieuwsgierig geworden? Kom dan volgend jaar ook naar de ALV en beslis mee over
de club!
De bovengenoemde verandering in lesgeld en contributie is per mail naar alle leden
gestuurd. Mocht je deze mail niet ontvangen hebben, zou je dan je mailadres willen
doorgeven bij de Ledenadministratie Alphense hondenclub (alphensehc@gmail.com)
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In dit clubblad zijn een aantal stukken terug te vinden die besproken zijn op de ALV.
Mochten hier nog vragen en/of opmerkingen over zijn, dan kun je die altijd stellen of
geven aan een bestuurslid.
Uiteraard is er ook nog nieuws dat niet over de ALV gaat. . . . . :
Helaas stopt Jan van Goozen wegens gezondheidsproblemen met zijn functie als
coördinator onderhoud (ook wel lieftallig chef grasspriet genoemd). Jan dank je wel
voor al je jaren van goede zorgen voor het terrein en sterkte met je gezondheid! Ron
Deen heeft inmiddels de taken van hem overgenomen.
Veiligheid is belangrijk. Niet alleen voor de honden, maar zeker ook voor de bazen. En
om die reden mag er NIET geparkeerd worden op het middenstuk van parkeerplaats.
Ook het stuk voor of voorbij de kennels moet auto vrij blijven. Alleen dan kunnen de
hulpdiensten in geval van nood ons terrein oprijden. Om toch zoveel mogelijk mensen
te laten parkeren het verzoek om aansluitend te parkeren en schuin op het gras bij de
ingangsweg.
De clubdag zal dit jaar op 16 juni gehouden worden. De evenementencommissie heeft
weer leuke ideeën voor workshops en demo’s. Ook de barbecue zal dit jaar niet
ontbreken. Het belooft een gezellige dag te worden, dus houdt de datum vrij in jullie
agenda’s.
En dan, last but not least en op de valreep van dit schrijven zijn we benaderd door de
FHN. Die wilde ons feliciteren omdat we ook dit jaar de bokaal “Beste hondenschool
van Nederland” hebben gewonnen!!! Voor de 10de keer alweer: wat een prestatie van
onze club! Een schouderklop voor ons allen: van wedstrijdlopers en trainers tot
vrijwilligers en leden. Als dat niet een mooi resultaat van samenwerking is . . . .
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Beste leden van de Alphense Hondenclub,
Zoals bekend was afgelopen woensdag 21
maart
de
jaarlijkse
Algemene
Ledenvergadering. Dit jaar was het een zeer
interactieve vergadering.
Nogmaals onze dank aan alle aanwezigen.
Het bestuur heeft tijdens deze vergadering de zorg uitgesproken over de financiële
toekomst van de vereniging. Want hoewel er afgelopen jaar een behoorlijke winst is
behaald, kwam dit vooral door het ontbreken van grote uitgaven zoals voor
opleidingen van trainers en onderhoud door de disciplines. Voor 2012 staat er een
winst begroot van “slechts” 3700 euro. Dit bedrag is te laag in aanmerking van de
voorziene kosten in de nabije toekomst. Want hoewel de locatie van het nieuwe
terrein nog niet bekend is, is wel zeker dat de verhuizing een hoop geld gaat kosten.
We zullen als bestuur dus maatregelen moeten treffen om onze inkomsten te
verhogen. De vraag was alleen waar gaan we dat vandaan halen?
De trainingen bij de AHC kosten op dit moment €3,85 per les en daarmee zijn we de
goedkoopste hondenclub van de regio. Zeker voor wedstrijdlopers, want die betalen
momenteel geen cursusgeld. De gemiddelde prijs van een les bij een hondenschool in
de buurt is €8,50 (gemiddelde van 11 hondenscholen in de regio Zuid-Holland)
waarbij het niet uitmaakt of je beginner, recreant of wedstrijdloper bent.
Het bestuur streeft naar een meer rechtvaardige verdeling van inkomsten/lesgelden.
Mede op verzoek en naar goed overleg met de aanwezigen, zijn de volgende
besluiten onder de hamer geweest en met ruime meerderheid goedgekeurd (40 voor,
4 tegen en 1 onthouding):


Met ingang van de nieuwe cursus (start 17 april) zullen alle cursisten lesgeld gaan
betalen (op dit moment €50,00 per cursus). Hierop bestaan de volgende
uitzonderingen voor:
 Vrijwilligers
Zij blijven recht houden op 1 gratis cursus als beloning voor hun bijdrage aan de
vereniging.
 Trainers, co’s en administratie van de opvoed
Zij mogen in de discipline waarin ze lesgeven gratis trainen met hun hond(en). De
trainers van de Opvoed mogen hierbij kiezen voor Opvoed of GG. Dit enerzijds om het
trainerschap te promoten en anderzijds om de trainers actief lerend en betrokken te
houden. Je bent trainer, als je aan de daarvoor benodigde competenties voldoet
(doorgelopen aspirant-schap)


Daarnaast zal het cursusgeld per 11 september verhoogd worden van €50,00 naar
€55,00. Voorkeur gaat uit naar een cursusgeld verhoging in plaats van de
contributie verhoging omdat er op dit moment ook verscheidene vrijwilligers zijn
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die geen honden hebben. Voor de verzekering moet je echter lid zijn om te kunnen
helpen bij de vereniging. Deze leden heeft de AHC hard nodig en willen we
koesteren. Daarnaast denken wij dat we ook na deze cursusgeldverhoging, wij met
€4,23 per les nog steeds een zeer goed betaalbare hondenschool blijven.
Wij begrijpen dat de lesgeld verhogingen voor sommigen ongelegen, onverwachts en
misschien ongewenst zullen zijn. Helaas ziet het bestuur geen andere oplossing voor
het generen van extra inkomsten. Het is noodzakelijk voor het voortbestaan van de
club en wij vertrouwen hierin op jullie begrip . . . .
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de AHC
Aad, Carola, Femke, Harry, Rinske en Willy.
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Het is ons weer gelukt en wel voor de 10e keer op rij!

De AHC heeft de FHN bokaal 2011 gewonnen.
Alle disciplines die op de wedstrijden uitkomen hebben dit met elkaar verdient, een
pluim is hier zeker op zijn plaats.
We zijn er reuze trots op en zullen het op gepaste wijze samen met de leden en hun
honden vieren.
De bokaal is op de behendigheidswedstrijd van 22 april door het bestuur van de FHN
bij de AHC uitgereikt.
Namens het bestuur
Willy Kinkel
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Oproep, Oproep, Oproep
Binnenkort zal er een nieuw slot geplaatst worden op
de bestuurskamer en zal de alarmcode van de kantine
veranderd worden. Vandaar dat we alle sleutels die in
omloop zijn graag terug willen zodat er eventuele nieuwe sleutels kunnen worden
uitgedeeld en de nieuwe alarmcode kan worden doorgegeven. Denk hierbij ook aan
sleutels van bijvoorbeeld de flyballcontainer, de kast met trainingsmateriaal, het
trekkershok enz.
Daarnaast zullen we inventariseren wie er een
pasje heeft van Falck alarmcentrale.
Heb je dus sleutels en/of een pasje met
betrekking tot de Alphense Honden Club lever
deze dan voor 1 juni in bij Carola Klaus of
Rinske Groen. Zij zullen ervoor zorgen dat je
weer de juiste sleutels, pasje en alarmcode terug
krijgt.
Bedankt namens het bestuur van de Alphense Honden Club
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Wie zijn toch al die mensen? Dat vroeg ik me af
toen ik een aantal jaar geleden bij de AHC kwam
om met mijn pupje te trainen.
Mijn moeder en zus waren al jaren actief bij de club
en al snel wisten de meeste mensen wie ik was.
Alleen had ik geen idee wie al die mensen waren.
Daar moest dus een oplossing voor komen en de beste was vrijwilliger worden.
Nou kwam ik net kijken dus trainer was uitgesloten, aan schoonmaken heb ik een
grondige hekel maar die bar leek me wel wat. In die tijd was er eigenlijk geen
“vacature” voor de bar, maar ik mocht toch beginnen. Eerst een paar keer meelopen
met een ervaren kracht en daarna werd ik “losgelaten”.
En ik had het bij het juiste eind gehad, dit was een prima manier om mensen te leren
kennen. Vooral in de winter als het koud is en iedereen tussen de lessen door lekker
komt opwarmen met een kop koffie/thee/warme chocomel.
Ook wedstrijden zijn heel leuk om te draaien. Of het nou een grote
behendigheidswedstrijd is of een paar uurtjes bij een kleine wedstrijd. Je leert er een
hoop van, hoort veel verhalen en wat is er nou leuker dan lekker de hele dag met de
hondjes (en baasjes) bezig te zijn.
Toegegeven tussen de lessen is het soms wat stil, maar dan heb je mooi de kans om
naar de anderen op het veld te kijken en daar weer een hoop van op te steken.
Het is supergezellig om met iedereen te kletsen, maar het is soms ook heerlijk om
een “vliegje op de muur” te zijn. Je hoort nog eens wat.
Op een gegeven moment werd me gevraagd of ik trainer wilde worden en heb ik
afscheid genomen van de bar. En trainen en lesgeven en achter de bar werd me een
beetje te veel van het goede. Wel ben ik als het nodig is altijd wel bereid in te
springen, het blijft namelijk wel heel leuk. Dus als je zelf moet trainen kun je altijd
wel iemand vinden die de bar even draaiend houdt.
Dus als je het leuk vind om als vrijwilliger aan de slag te gaan en je eens in de zoveel
weken een avondje achter de bar zou willen staan, het leuk vind om te kletsen of juist
van het luisteren bent, ga dan eens praten met Nelly Ivens of mail naar
bar@hondenclub.nl
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De Algemene LedenVergadering heeft ingestemd met het voorstel voor een verhoging
van de barprijzen (de laatste verhoging van de barprijzen was op 1 januari 2009).
Per 1 april 2012 worden de volgende prijzen gehanteerd:
KOFFIE
THEE
CHOCOMEL (WARM)
AANMAAKLIMONADE
AA DRINK
CHOCOMEL
JUS d'ORANGE / APPELSAP
COLA / SINAS /SPA ROOD / GROEN
BIER (fles)
WIJN
KOEKEN / REPEN /CHIPS
SNOEP
TOSTI
PATAT
BROODJE HAMBURGER
BROODJE FRIKANDEL / KROKET
CUP A SOUP

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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1,00
0,70
1,00
0,50
1,20
1,20
1,20
1,20
1,70
1,70
0,90
0,10
1,50
1,70
1,70
1,70
1,00

De eerste diplomadag van de FHN bij de Alphense
Hondenclub in Alphen op 3 maart 2012.
Een super aantal van 57 inschrijvingen waarvan
16 honden van de AHC!!
Helaas moet Jan met Donna en Marlies met
Sticker afzeggen.
Een hele mooie dag met een super mooi AHC resultaat, van de 16 honden hebben er
15 een diploma behaald!
Oké een aantal hadden liever een hoger diploma gehad, maar nog een groter aantal
waren voor het eerst en hebben toch mooi de eerste wedstrijd een diploma in de
wacht gesleept!
Een A diploma voor:
Caroline met Tissum
Hermien met Boogie
Cock van Rijn met Floor
Beate Brouwers met Donna
Ivonne Smit met Bootz
Corry Hoogeveen met Ronja
Annemiek met Tissum
Johan Manting met Rythm
Aurelia Schoonenboom met Toyha
Een B-diploma voor:
Valerie Hoosemans met Jones
Anita Metselaar met Toother, tevens 3e plaats!!!
Anita Metselaar met Hebbuz
Wim Bekendam met Djingels
Een C-diploma voor:
Cock van Rijn met Cathy, tevens 3e plaats
Leonie van Beetz met Ralf, tevens 2e plaats
Helaas vond Jente het blijven liggen te eng, maar we gaan verder trainen met die
kleine zwarte!

Werkproef Apporteersport 9 april 2012 Nijmegen
1e plaats B klasse Anita Metselaar met Hebbuz
2e plaats A klasse Caroline van Kints met Tissum
2e plaats C klasse Leonie van Beetz met Ralf
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Zoals jullie weten worden er met enige regelmaat
dogmiles uitgereikt aan een ieder van jullie die helpen
tijdens evenementen.
Deze dogmiles zijn ‘geld’ waard namelijk €2,50 per
dogmile. De dogmiles kunnen voor drie verschillende
dingen worden ingeleverd namelijk voor korting op
trainingsmateriaal, kleding via de site en op cursussen.
Maar hoe zet je nou die dogmiles om in geld?
1. Korting op trainingsmateriaal
Je geeft aan welk product je wilt kopen en hoeveel dogmiles je in wilt leveren. De
waarde van de dogmiles worden van het productbedrag afgehaald.
2. Korting op kleding
De kleding betaal je eerst zelf. Zodra de kleding binnen is lever je de bijgevoegde
factuur in en geef je aan hoeveel dogmiles je wilt gebruiken. Dit bedrag zal dan
worden teruggestort op je rekening.
3. Korting op cursussen
Je geeft aan op welke cursus je korting wilt en hoeveel dogmiles je hiervoor in wilt
leveren. De waarde van het aantal dogmiles worden op een apart formuliertje gezet.
Dit formuliertje kun je bij betaling van je cursus inleveren zodat het bedrag van je
cursus afgehaald kan worden.
Uiteraard zit er achter deze dogmiles een administratie zodat goed wordt bijgehouden
hoeveel dogmiles een ieder van jullie heeft.
Om deze administratie goed bij te houden zijn er twee mensen aangewezen die ervoor
kunnen zorgen dat je je dogmiles kunt verzilveren namelijk Jenny Smith en Rinske
Groen.
Wil je dus korting krijgen op trainingsmateriaal, kleding of een cursus, zoek dan Jenny
of Rinske op. Zij kunnen ervoor zorgen dat je je dogmiles kunt verzilveren.
Wil je weten hoeveel dogmiles je nog hebt?
Kijk dan op de www.hondenclub.nl/dogmiles

13

Beyonce is de kleinste puppy ter wereld
Het was bij haar geboorte nog maar de vraag of
puppy Beyonce zou blijven leven. Ze had geen
hartslag en was zo klein dat ze op een lepel paste.
Dierartsen reanimeerden haar en de kleine pup
maakt het nu, twee weken later, goed. Ze kan mogelijk zelfs het record van 'kleinste
hond' op haar naam zetten.
Het diertje, een teckel-kruising, is inmiddels gegroeid en nu zo groot als een
visitekaartje. Vernoemd naar de grote popster Beyonce, blijkt ze net als haar
naamgenoot ooit zong, dus een
echte 'survivor'.
De organisatie die haar opving,
denkt dat het hondje over twee
weken al geadopteerd kan
worden. Ondertussen is er een
officiële aanvraag gedaan bij
Guiness World Records om
Beyonce te laten registreren als
kleinste hondje.
Bron: www.ad.nl, 27-3-2012.

Duitse labrador niet schuldig aan moord
Een Duitse vrouw is niet om het leven gebracht door haar hond, maar door haar
echtgenoot. Die probeerde tevergeefs de schuld af te schuiven op de labrador. De
rechtbank geloofde dat echter niet en veroordeelde hem tot 8 jaar cel.
De vrouw was in november 2010 dood gevonden in haar badkamer in Düsseldorf. Ze
bleek te zijn gewurgd. Volgens de advocaat van haar echtgenoot was het mogelijk dat
de 35 kilo zware hond op haar nek was gaan liggen. Daardoor kon ze zijn gestikt. De
advocaat vroeg daarom om vrijspraak.
De echtgenoot verklaarde tijdens het proces dat zijn 'volslanke' vrouw 's nachts van
de wc was gevallen. Hij zou
hebben
geprobeerd
haar
overeind te helpen. Toen dat
niet lukte, zou hij haar een
kussen en een deken hebben
gebracht en zelf naar bed zijn
gegaan. Naar eigen zeggen
ontdekte hij de volgende middag
dat
ze
dood
was.
(ANP/Redactie)
Bron: www.ad.nl, 21/02/12
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Ieder jaar gaan wij in de zomer naar
Engeland om een behendige vakantie te
houden. Eerst gaan wij naar “the Kennel Club
International” en daarna nog een week door
naar een andere wedstrijd “Dogs In Need”.
Dit zijn grote internationale wedstrijden met
zomaar meer dan 15 ringen behendigheid. Een hele belevenis op zich.
Op de eerste wedstrijd kan je je kwalificeren voor Crufts, de grootse hondenshow in
de wereld, welke gehouden wordt ieder jaar in maart in Birmingham. Van vele
mensen een droom om daar een keer te mogen starten in de behendigheid en
stiekem ook wel een beetje mijn droom. Met mijn snellere Border Collies was het mij
nog nooit gelukt maar Pidou flikte het in 2011 om zich te kwalificeren.
In de voorrondes liep hij goed en kwam hij als beste Nederlandse small hond in de
semi finals op zondag. Daar liep hij helaas een beetje op zijn Pom Pom Pidou’s en
eindigde als 8e, van een veld van uiteindelijk ruim 100 honden, dus ook niet heel
slecht. Ik had verder niets meer gehoord over de Crufts kwalificatie dus dacht dat wij
ons niet hadden geplaatst. Tot ik op een vrijdag in december mijn mail openende en
een uitnodiging van The Kennel Club ontving. Deze stond in ons vorige clubblad.
Toch enigszins opgewonden moest ik alles gaan regelen, wie gaat er mee? Pidou moet
mooi! Boot boeken, hotel boeken. Pim kon helaas niet mee door drukke
werkzaamheden in deze periode. Maar een ander reisgenootje was snel gevonden.
Angelique, een “oude” behendigheidsvriendin wilde graag mee. Wij zijn al 2 keer
eerder samen naar Crufts geweest, maar dan natuurlijk zonder hond. Valerie gebeld
of zij Pidou in een speciaal model wilde kappen “Crufts Goodluck Grooming by
Valerie”
En zo geschieden het. Dinsdagavond 6 maart om 7 uur heb ik gewoon met Dinky
Dutch meegetraind en na de training ben ik
doorgereden naar Hoek van Holland. Daar
trof ik Angelique en gingen wij samen met
Pidou om half 10 de boot op richting
Harwich. Onze reis begon al helemaal goed.
Onze boeking was geüpgrade wat betekende
dat wij zonder extra kosten een super-deluxe hut kregen aangeboden met een mini
bar waar wij gratis gebruik van mochten
maken. Helaas moest Pidou in de auto
blijven tijdens onze reis, maar ja verschil
moet er zijn.
De volgende morgen rond half 7 mochten wij
van de boot af. Naast behendigheid lopen
hadden wij een 2e missie “Shop till you
drop”. En om half 8 zijn wij hier mee gestart
bij de Tesco in Ipswich, daarna via
Cambridge door naar Birmingham en deze
missie had een goede start zeg maar!
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“s Middags arriveerde wij in Hotel Prince. Een super leuk en hondvriendelijk hotelletje
in Birmingham. Moe van de reis en van het shoppen lagen wij vroeg op bed. De
volgende ochtend moesten wij vroeg op, omdat ons eerste rondje al om 8.40 uur van
start ging en ik ruim op tijd aanwezig wilde zijn.
Dus ’s morgens vroeg, na een lekker ontbijtje gingen wij op pad. In de rustige straat
waar ons hotel aan lag, kwamen wij een taxi tegen die slecht opzij ging voor ons.
Nadat de auto ons links passeerde werd ik wakker. F*** wij moeten links rijden,
vandaar hij slecht opzij ging. Een goeie start is het halve werk. De verdere reis ging
beter maar ik was wel erg nerveus. Het was enorm druk met parkeren en de aanloop
naar Crufts. Wij moesten door een park lopen, zo kon Pidou goed uit en arriveerde wij
ruim op tijd bij het NEC.
Al snel hadden wij de ere ring gevonden en kwam ik
veel Engelse bekende tegen. Erg leuk om de mensen
weer te zien. Na het neerzetten van alle “Good Luck”
kaartjes
gekregen
van
mijn
vriendjes
en
vriendinnetjes van de AHC, waarvoor hartelijke dank,
mochten wij om half 9 parcours verkennen. Pidou
had er erg veel zin in en stond luidkeels te blaffen bij
het wachten, dat beloofde wat. En ja, wij gingen van
start en ik voelde dat hij er voor ging en wij kwamen
in een mooie tijd foutloos binnen. Wij waren eerste,
nooit verwacht maar super leuk!
Via SMS en Facebook bereikte mij heel veel felicitaties
echt super leuk.
Op YouTube hadden veel mensen vanuit Nederland
live mee gekeken en meegeleefd echt super leuk!
Om kwart voor 4 moesten wij ons 2e rondje lopen. Pidou heb ik rustig in zijn bench
gedaan en wij zijn iets minder rustig gaan shoppen, want op Crufts kan je echt “los”
gaan en ook dat is gelukt! Rond een uur of 2 heb ik Pidou voor een wandeling in het
park opgehaald en ben ik daarna op de tribune gaan zitten. Ik heb daar gekeken naar
diverse leuke demo’s want
ook dat is Crufts. Om iets
over half 4 mochten wij het
Parcours van de Nederlandse
keurmeester Ton van de Laar
gaan verkennen. Ton is ook
de fokker van Codi dus best
spannend.
Helaas
sprong
Pidou van de katteloop af en
liepen wij hier tegen 5
strafpunten op. Maar toch nog
goed voor een 2e plaats en
overall waren wij 1ste. Super
trots maar zo blij dat Pidou er
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voor ging op deze toch wel bijzondere wedstrijd. Wij gingen met 3 rozetten en een
kristallen glas en bokaal naar huis.

Het was meer dan een super leuke ervaring en dat hondensport in Engeland meer
leeft dan ik Nederland merkte ik de volgende morgen.
Op weg naar huis maakte wij een tussenstop in Oxford waar ik werd aangesproken
door een Engelse mevrouw “I saw you on TV last night” hihi beroemd in Engeland, nu
moet ik echt naar huis!
Ik had gehoord daar ook bij de training op donderdagavond JP de beamer in het
clubhuis had gezet en Crufts daar nog een keer werd bekeken en Pidou en ik daar nog
een aantal rondjes hebben gelopen. Super om te horen, dat doet goed!
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Nog net voor de sluitingsdatum
van het inzenden van de kopij
voor dit clubblad, besef ik me dat
ik nog iets te doen heb.
Ik mag voor drie cursisten van
de
behendigheidscursus
hun
officiële AHC-diploma’s af gaan drukken.
Deze doorzetters hebben na, het door het weer behoorlijk verstoorde vorige examen
in december, volgehouden en met succes. Op mooi glanzend papier prijken nu de
namen van Joyce de Smet & Kawan, Joyce Bennema & Triple en Shelly de Bruin &
Blizz.
Zij hebben op donderdag 5 april het examen
voor de afronding van hun BE3-cursus gedaan.
Hiermee is ook de invoering van een extra lesserie in de behendigheid bij de AHC een feit.
Vanaf nu worden onze cursisten in 3 keer 13
lesweken de in’s en out’s van deze tak van sport
bijgebracht. (Voorheen probeerden we dat in 2
maal 16 lessen).
De opstelling kwam de deelnemers bekend voor, want na de niet zo succes volle
vorige editie is er nog steeds geen verandering gekomen aan de vereisten voor het
behalen van het diploma. Dat het blijkbaar wel zin heeft om er nog een les-serie aan
te werken bleek wel. Waar de vorige keren op slechts één deelnemer na, het parcours
voor iedereen te moeilijk bleek te zijn, legden deze drie honden onder begeleiding van
hun handlers nu de 15 hindernissen in de goede volgorde voldoende netjes af. Voor
Shelly geldt een eervolle vermelding omdat zij dit in één keer, zonder herkansing voor
elkaar wist te krijgen.
Dat de behendigheid wel een sport is waarbij je als mens je hond goed moet kunnen
begeleiden, blijkt voor sommige tweevoeters een erg lastige opgave. Soms moet je de
hond toch wat beter leren kennen om voldoende motivatie op te kunnen wekken. Aan
de andere kant kan het enthousiasme van je hond voor problemen zorgen als jouw
fysieke of geestelijke snelheid daar niet tegen opgewassen is. Voor twee cursisten is
ook een herhaling van de cursus onvoldoende gebleken om het diploma te kunnen
verwerven.
Gelukkig kent de AHC ook andere takken van hondensport
waar vrijwel elke combinatie van hond en mens een passende
uitdaging in kan vinden. Het belangrijkste blijft altijd dat jouw
hond met jou een “echt setje” wordt, waarin je overal voor de
dag kan komen. Niet alleen tijdens trainingen, wedstrijden of
shows, maar vooral thuis en lekker buiten in het wild.
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Afgelopen zomer schreef ik in het clubblad
over mijn avonturen met mijn Border Collie
Fuzzy. Is dat die Border Collie die je op
maandag- of donderdagavond wel eens
langs het hek achter een motor aan zag
rennen of vanuit de groep uitviel naar een
andere hond om er vervolgens zelf hard van te schrikken? Juist, die Border Collie.
Inmiddels zijn we weer een aantal maanden en heel wat training verder, dus ik dacht:
tijd voor een stukje in het clubblad!
Want inmiddels is Fuzzy 2,5 jaar oud en hebben zowel baas als hond veel geleerd.
Zoveel geleerd zelfs, dat ik nu vol zelfvertrouwen met Fuzzy langs het meer loop en
de skaters, fietsers, hardlopers en brommers voorbij komen zonder dat Fuz iets doet
(nou ja, meestal dan, er zijn nog wel eens momentjes...). Of braaf even ‘incheckt’ bij
de baas zo van: heb je dat gezien, spannend hè. Nou inderdaad, heel spannend en we
lopen lekker relaxed door samen.
Hoe is dit dan gelukt? Heeeeeeel veel oefenen met de Control Unleashed methode,
veel geduld van mijn kant en peptalks van mijn omgeving (‘echt, geef die hond 3 jaar,
het komt echt wel goed’). Maar wat heerlijk is het dan om te merken dat het resultaat
oplevert! Op de AHC is het nog iets moeilijker voor Fuzzy en voor mij. Dan is er toch
iets meer spanning van ons allebei. Helemaal als je in dezelfde periode aan het
verhuizen en klussen bent. Dus stel je andere doelen. Zou ik voorheen met mijn brave
Soft Coated Wheaten Terriër Pepper GGB examen hebben gedaan om mijn examen te
halen, met Fuzzy heb ik andere einddoelen.
Ons doel was op zaterdag 7 april: GGB examen doen en daarbij bij minstens 2
oefeningen aandacht voor mij i.p.v. de motoren en andere honden om ons heen. En
dat is gelukt! Dat levert weer leuke gesprekken op.
AHC-er: ‘Goh joh, ik hoorde dat je gezakt was....wat rot voor je joh...’.
Cindy: ‘Maar ik ben hartstikke tevreden! Er kwamen verschillende motoren voorbij en
daar reageerde ze niet op, en ik deed examen tegelijkertijd met een hond waar ze
normaal naar uitvalt en daar heeft ze niet eens naar gekeken. En we hadden allemaal
9ens en 10en voor de oefeningen en alleen voor het los volgen een nul en daarom zijn
we gezakt. Dus ik ben hartstikke tevreden!’
AHC-er: ‘Goh, nog nooit iemand zo zien stralen bij het vertellen dat je gezakt bent
voor een examen...’
Komende periode zullen alle onderlinge competities, groepswandelingen, landelijke
wedstrijden en andere momenten waarop er druk op Fuz gezet wordt een leuke
oefening zijn voor haar en voor mij. En wie weet loop ik over een tijdje niet alleen
relaxed langs groepen fietsers, maar ook op alle andere spannende momenten op het
AHC-terrein en daarbuiten. En mocht je tóch een kwart wit gestreept geval langs het
hek zien schieten: sorry! Foutje, volgende keer beter 
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Max en Nancy Verbeek
Winkelcentrum Ridderhof
Ridderhof 35
2402 EN Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-421851
Fax: 0172-416287
996@petsplace.nl
www.petsplace.nl

Voor uw bestelling:
0172-421851
Ook voor onze bezorg service!
Weer volop verkrijgbaar:
Dutchy Puppy shirts
Korte en lange mouw
Vanaf € 5,00

Bezoek NU onze webwinkel
Op www.petsplace.nl
Bestellen kan ook in de winkel!
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Ruim 100 groot verpakkingen
In prijs verlaagd!
Bijvoorbeeld:
Grootverpakking Eukanuba
15 kilo nu vanaf € 52,95!
Groot verpakking Royal Canin
15 kilo nu vanaf € 51,90!
Bij aankoop van 1 grootverpakking
een Dutchy Puppy Shirt:
I Love Dogs GRATIS
(bij inlevering van de ingevulde hoek)

Postcode
…..
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1. Stel jezelf even voor, wat is je rol
binnen de Alphense Hondenclub?
Wij zijn Gerda en Gerard Habers.
Gerda is ballader bij de Flyball en Gerard
verricht allerlei hand en spandiensten bij de
Flyball (ballader als vervanger van de
reguliere ballader(s) en de administratie van de onderlinge competitie en klokker bij
de competitie).
2.Hoe lang doe je dit al?
Gerda is lid van de AHC sinds 1994. Van 1999 tot 2005 maakte ze deel uit van het
wedstrijdteam “No Time To Waste”, samen met haar eerste Tervuerense Herder
Shadow. Samen hebben ze vele prijzen in de wacht gesleept waaronder in 2002 het
kampioenschap. Sinds 2005 is Gerda actief als ballader.
Gerard is lid van de AHC sinds 2007 en sinds die tijd actief.
3. Hoeveel honden heb je op dit moment?
We hebben op dit moment weer twee Tervuerense Herders. Op 16 nov. 2009 hebben
we Shadow op 13 ½ jarige leeftijd helaas moeten laten inslapen.
4. Wat zijn de volledige namen en geboortedata van je honden?
De oudste is Fast een reu. Hij is geboren op 26 oktober 1997.
Onze jongste telg is Tyra een teef. Ze is geboren op 6 juni 2010.
Beide honden hebben een stamboom.
5. Hoe ben je aan hen gekomen?
Gerda heeft Fast gekregen in maart 2003. Hij moest weg omdat hij niet te handhaven
was. Sinds Gerda hem heeft is hij zachtjes aan veranderd in een goedaardige oude
baas.
6. Heb je cursussen met je honden gevolgd? Welke?
Gerda heeft met Fast gehoorzaamheid gedaan en Flyball.
Met Tyra hebben we SHH gedaan en thans proberen we haar de beginselen van de
Flyball bij te brengen.
Gerard wil in het najaar met Tyra kijken of de GG iets voor hun beiden is.
7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je honden?
Fast is een goedaardige oude baas, altijd vrolijk. Maar op zijn oude dag merk je toch
dat hij m.b.t. jonge honden wat minder verdraagzaam is geworden.
Tyra is een supersociaal hondje maar kan af en toe ook behoorlijk irritant puberaal
gedrag vertonen.
8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je honden?
Echt speeltjes hebben ze niet, maar ze zijn allebei gek op tennisballen.
9. Wat eten je honden het liefst?
Hondeworst als de baasjes koffie drinken.
10. Wat of waar zijn de favoriete slaapplaatsen van je honden?
Fast ligt naast ons bed en Tyra eronder.
11. Gaan de honden mee op vakantie?
De honden gaan altijd mee op vakantie. We nemen ze eigenlijk overal mee naar toe.
Je kiest er voor om honden te nemen, dus dan is het vanzelfsprekend dat je ze ook
met de vakantie niet alleen laat. In het voorjaar en de zomermaanden vertoeven we
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de weekenden veelal op de camping. De honden vinden dit fantastisch. Als ze op
donderdag avond de tassen in de gang zien staan worden ze gek van blijdschap en
weten ze dat we weer naar de camping gaan.
12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu
hebt? Waarom wel of niet?
Een eventueel volgende hond wordt weer een Tervuerense Herder. Het zijn lekker
eigenwijze en lieve honden, die een strakke hand nodig hebben. Ze zijn sociaal en
worden ook wel de schaduw van de baas genoemd.
13. Wat is het dag patroon van je honden? (Bijvoorbeeld is je hond de halve
of hele dag alleen)
De honden zijn van maandag tot en met donderdag ’s morgens alleen. Gerda doet
het grootste deel van de verzorging. Als ze thuis komt laat ze de honden uit en
vervolgens gaat ze gemiddeld vier a vijf keer per week met Tyra een rondje Zegerplas
fietsen. Fast is daar helaas te oud voor.
14. Wat wil je graag nog bereiken met je honden?
Met Fast genieten zolang het nog kan. Met Tyra hopen we mee te kunnen doen aan de
Flyball competitie en wedstrijden lopen bij de FHN in een gezellig en ambitieus
wedstrijd team.
15. Loop je wedstrijden/shows?
We lopen geen shows en helaas kunnen we op dit niet deelnemen aan Flyball
wedstrijden, omdat Tyra nog in opleiding is en Fast te oud.
Ik geef de pen door aan Corrie Noordsij.
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Brenn gaat op een leeftijd van
16 weken al wat meer op een
Sheltie lijken. Zijn snuitje wordt
al iets langer (wel nog steeds
dat gekke plukje er bovenop) en
z’n lijfje wat gestrekter en meer
in verhouding. Maar voor de rest verdiend hij nog steeds geen schoonheidsprijs… die
rare lange sprieten! Ik krijg regelmatig de vraag “gaat dat nog goed komen?” en dan
antwoord ik dat dat écht gaat gebeuren… of is dat om mezelf te overtuigen?? Leniger
wordt hij in ieder geval wel: hij kan ineens zelf op de bank springen! Blijkbaar vindt
hij dwars over mijn schoot liggen erg prettig…. Het ziet er alleen niet uit, hij is dan zo
slap als een lappenpop ;-) En ook niet handig als ik net met een bord eten zit….
Met de zindelijkheid gaat het ook een stuk beter; ik kan Brenn nu ’s morgens even op
de grond neerzetten om mijn schoenen en jas aan te doen. Loop ik tenminste niet
meer voor gek buiten, met een verkeerd geknoopte jas en schoenen half aan… Wat
een opluchting! En een halve dag ophouden is nu geen probleem meer, het gaat nog
wat worden met Brenn the Man!
Ondertussen gestart met de “echte” Puppen-klas. Vast onderdeel is het “bij de baas
komen… Brenn komt wel vlot maar hij laat zich niet zo goed pakken. Gevolg van het
niet in de auto willen vanwege de
wagenziekte. Daar hebben we veel
op geoefend: koekje bij het tussen
mijn benen zitten, koekje bij het
halsbandje pakken, koekje bij het
optillen…
en
dat
eindeloos
herhalen… En het heeft resultaat
gehad! Ik kan Brenn nu zonder
problemen aanlijnen.. Het netjes
mee lopen aan de lijn begint ook
al aardig te worden. Nou oefen ik
tussendoor ook nog wel het volgen
op de Obedience-manier… het “heelwork”…
En wat doen we verder nog in deze Puppy-lessen? Nou, het aandacht hebben voor de
baas, de zit en de af, het op de tafel bij de dierenarts staan, het even langer blijven
zitten en liggen, netjes naast de baas zitten, langs de andere pupjes lopen…. Noem
het allemaal maar op! En ik moet zeggen: het gaat best leuk! En tussendoor héél veel
spelen… dat vindt Brenn helemaal het einde!
Ik had ergens verwacht dat het spelen een tijdje minder fanatiek zou gaan, want
Brenn is flink aan het wisselen. Hij heeft regelmatig tandjes dubbel staan: de echte
komt door naast het melktandje. En bij het spelen gaat dat soms flink bloeden! Maar
hij blijft net zo hard trekken en grommen als altijd… Ik heb trouwens nog niet zoveel
tandjes gevonden, mijn oogst tot nu toe zijn twee kiesjes… Wel merk ik dat Brenn
veel wil kauwen. Gelukkig laat hij mijn meubels heel, maar ik heb wel heel veel botjes
en zo in huis liggen en daar maakt hij graag gebruik van…
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Thuis ben ik veel aan het oefenen
met het terugbrengen van een
speeltje of een ander voorwerp
(balletje, rubber staafje, miniblokje). Want Brenn pakt alles
heel makkelijk op (buiten op
straat loopt hij ook altijd met van
alles) maar zodra ik hem dan roep
laat hij het voorwerpje vallen. Dus
begonnen met achteruit lopen of
wegrennen en dan belonen als hij
het even vasthoudt. Hij is nu
zover dat hij z’n flos vlak bij mij brengt, zodat we een leuk trek-spelletje kunnen
doen. En ik ben aan het clicken voor het oppakken van bijv. een blok. Als voor
bereiding op het apporteren. Gaat steeds beter! Over apporteren gesproken, laatst
had Brenn een dode mol gevonden en bleef daar een tijdje mee rotzooien. Dus ik
roepen en ja hoor… daar kwam hij aangerend, met de dode mol in z’n bekkie! Ik heb
flink staan jubelen en de mol geruild voor een aantal snoepjes…. Brenn trapte er nog
in ook… de mol heb ik stiekem in een boom gehangen ;-)
Naast het trainen bij de AHC, de Obedience-lessen en
het oefenen thuis, gaan we natuurlijk ook lekker
wandelen. En met een eigen Uitlaatdienst nog best
veel ook! Brenn loopt vrolijk mee tussen alle andere
honden in. En ook als we ineens met héél andere
honden gaan wandelen, zoals met de Paas-wandeling
van de AHC, doet Brenn vrolijk mee. Bang voor niets
en niemand. Hij daagt de grootste honden uit,
probeert de stok af te pakken van Desso, mijn
Groenendaeler (maar dat lukt hem nooit). En als er
een bal gegooid wordt rent hij om het hardst mee.
Zodra de andere honden om me heen gaan lopen
gillen (tja, Shelties he) duikt hij boven op de rug van
moeder Aimey (die dat niet kan waarderen) of op die
van huisgenootje Ashlinn (die het gelaten ondergaat)
en gaat aan hun haar of staart lopen trekken. Super
grappig om te zien en echt iets wat bij Brenn hoort.
Hoewel… zijn moeder Aimey hangt ook regelmatig in
staarten ;-)
Bij mij thuis speelt Brenn het meest met Ashlinn, want zij vindt bijna alles goed wat
hij doet, al trekt hij zowat al het haar van haar rug. Met Isthan en zijn moeder Aimey
speelt hij ook wel, maar die zijn hem eerder “zat”…. Met een grauw en een snauw tot
gevolg. Ouwe Desso laat hij liever maar met rust, die wil nog wel eens sacherijnig
reageren… De hele huiskamer is zijn speelterrein. Als hij zijn “gekke 5 minuten” heeft
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vliegt over de bank, via de manden, onder de krabpaal door, naar bovenop de bench!
Snelheid en sprongkracht genoeg.. ha ha.. Mijn katten hebben geen leven als hij zo’n
bui heeft! En sinds een maandje kunnen die arme beesten ook hun toevlucht niet
meer boven nemen, want Brenn kan nu ook traplopen, althans naar boven. En dan
durfde hij niet meer naar beneden, dus heb ik hem regelmatig moeten “redden”.
Gelukkig weet hij sinds een paar dagen ook hoe hij weer beneden moet komen, erg
fijn voor mij!
Wat hij ook ontdekt heeft: dat hij zijn poot kan optillen bij het plassen! En niks geen
gewankel en omvallen… nee hoor, gewoon heel hoog optillen dat pootje… het is toch
ook een pittig ding hoor!
Brenn is ondertussen bijna 6 maanden. Zijn echte haar begint door te komen, een
hele brede glanzende streep zwart haar loopt er nu over zijn rug. Het fluffy haar is
langzaam aan het verdwijnen, maar bij z’n billen zitten er nog steeds rare sprieten. Ik
hoop daar maar het beste van ;-) Zijn oortjes staan meestal goed, maar willen af en
toe toch hun eigen weg gaan (komt door het wisselen). Hij is gelukkig wel wat
zwaarder geworden (nu 3,5 kg) maar in hoogte blijft hij nog wat achter. Hij is nu 31
cm hoog. Ik hoop nog steeds dat hij zijn moeders hoogte haalt, zij is 34,5 cm…
Duimen maar!
Al met al heb ik absoluut geen spijt dat ik dit ventje heb gehouden, Ik beleef zoveel
plezier aan hem… Brenn is altijd vrolijk en tot een spelletje bereid, heerlijk gewoon.
Daarnaast is het ook een heel mooi hondje, als is hij dan ook te klein. Maakt niks uit,
hij heeft een groots karakter…
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Zaterdag 7 april 2012 Examens SHH en
GGB, GG1 en GG2.
Na weken van trainen en (voor sommigen) na
nog 3 extra examen trainingen op zaterdag
moest het toch echt gaan gebeuren.
Wijnand Harthoorn en Marloes Wehn kwamen
van de FHN (Federatie Hondensport Nederland) om bij ons op de club de examens af
te komen nemen.
We begonnen om half 10 met de SHH op het kleine veld en de GG1 op het grote veld.
Van de SHH heb ik helaas niet veel gezien, maar de uitslag zegt genoeg. Van de 11
deelnemers zijn er 7 geslaagd. Gefeliciteerd!!!!
Met speciale felicitatie voor Marije met Ginger. Marije is 1 van onze “opvoed” trainers.
Zij geeft dus les in de dingen die de honden vandaag moesten laten zien. Marije heeft
zelf een niet heel makkelijk hondje. Vorig examen hadden ze het niet gehaald.1
verplicht onderdeel was tot 2 maal toe niet gelukt, terwijl de rest van het examen
gewoon perfect ging. Dat geeft een hoop stress en legt een hoop druk op je als
trainer. Gelukkig ging deze keer alles goed en zijn ze super geslaagd. Goed gedaan.
De GGB heb ik niet gezien, maar wel bij de uitslag gehoord hoe het was gegaan.
Sommigen hadden net pech dat er net iets teveel fout ging. Het leek wel of alleen de
Golden Retrievers die dag mochten slagen, de andere 3 zijn gezakt. Catharina, één
van onze GG trainers en Carina met de andere Golden zijn geslaagd.
Gefeliciteerd!!!!
De GG1 was een gemêleerd gezelschap. Er waren 2 deelnemers van andere
verenigingen die bij ons examen kwamen doen. Zij waren op de zaterdagen komen
oefenen zodat de honden aan elkaar hadden kunnen wennen. De uitslag was 50-50.
Van de 8 kandidaten hebben 4 het gehaald. Bij 2 kandidaten (één van de andere
vereniging) ging het niet goed. Zo erg dat zij voortijdig zijn gestopt. Bij 2 anderen
ging het best goed, maar uiteindelijk hadden ze niet genoeg punten om te slagen. De
overige 4 zijn gewoon goed geslaagd. Gefeliciteerd!!!!
Ook hier speciale felicitaties voor Suzanne. Suzanne is één van onze GG trainers, met
haar troubleshooter Rhythm. Suzanne heeft erg opgezien tegen het examen, omdat
Rhythm nog wel eens onaardig kan doen tegen andere honden, maar mede dankzij de
extra trainingen was Rhythm goed op zijn gemak en heeft een geweldig examen
gelopen. Op naar de GG2.
Er waren 2 GG2 deelnemers. Het GG2 programma is best een lastig en uitgebreid
programma. Heel leuk om te trainen, maar wel lastig om examen in te doen. Het is
lang en veel en het moet maar weer net allemaal goed gaan. Ook deze deelnemers
hadden hard en veel extra getraind. Ook hier is 50% geslaagd.
Aad, Gefeliciteerd!!!
Zoals Marloes (de keurmeester) al zei: aan het eind van de dag neemt iedereen zijn
eigen hond weer mee naar huis of die nog geslaagd of gezakt is. Het is toch jouw
kanjer en verdient een biefstuk!!
De diploma’s zijn zeer binnenkort op te halen in de kantine.
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SHH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

KEURMEESTER: Wijnand Harthoorn
NAAM
NAAM HOND

UITSLAG

Marije Doppenberg
B. van Vuuren
Evelien v.d. Boom
A.M.E. Rijneveld
Robin Keijzer
H.C.N. Beukenholdt
J.M.A. Peelen
Roos Rijnbeek
Ina v.d. berg
Jeroen v. Driel
Marga Hoogkamer

Geslaagd
Gezakt
Gezakt
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Gezakt
Geslaagd
Geslaagd
Gezakt
Geslaagd

Ginger
Floor
Storm
Gaia
Diego
Sem
Joep
Chizzy
Lizzy
Koss
Beer

KEURMEESTER: Wijnand Harthoorn
GGB
1
2
3
4
5

Catharina v. Klaveren
Carina Stolk
Cindy v. Dolder
Piet v.d. Elshout
Valeria Teloni

Buddy
Yoghi
Fuzzy
Tjosca
Indi

Geslaagd
Geslaagd
Gezakt
Gezakt
Gezakt

KEURMEESTER: Marloes Wehn
GG1
1
2
3
4
5
6
7
8

Bertus v.d. Velde
Marian Lensen
Yvonne Verhoef
Aad Grootendorst
Leontienne Broekman
Jerscha Keessen
Suzanne Klaus
Herma Jansen

Janssen
Brit
Terra
Caitlin
Ryan
Casper
Rhythm
Denzel

Gestopt
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Geslaagd
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Geslaagd
Gezakt
Geslaagd
Gezakt

KEURMEESTER: Marloes Wehn
GG2
1
2

Ton Benschop
Aad Grootendorst

Layca
Gwyneth
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Gezakt
Geslaagd
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Ze zeggen dat honden slim zijn. Daar ben
ik echt niet altijd van overtuigd. Maar
sinds ik de afgelopen weken i.v.m. mijn
verhuizing
en
verbouwing
bij
mijn
schoonmoeder inwoon, zie ik mijn honden
weer in een heel ander licht. Vooral mijn
Border Collie Fuzzy weet opeens verdacht goed het huishouden te runnen.
Ik heb mijn honden opgevoed met weinig structuur. Eten, slapen, uitlaten, niets is
volgens een vast ritme. Groot voordeel vind ik daarvan, dat mijn honden nooit voor
de deur staan omdat ze uitgelaten willen worden of bij hun etensbak gaan staan
omdat het nu echt 18.00 uur is en meneer of mevrouw het tijd vindt om te gaan
dineren. Ze zien wel wanneer er gegeten/gewandeld/gespeeld gaat worden.
Maar bij mijn schoonmoeder is er wel een vast ritme. Er zijn vaste tijden om op te
staan, te wandelen en te eten. En ja 2 kopjes koffie na het eten, niets anders en niets
meer of minder. Binnen een dag hadden mijn honden in de gaten wat het ritme was
en dachten ze: hier kunnen we wat mee!
Opeens zie ik Fuzzy met een zielig koppie bij haar riem staan. Ze duwt er een paar
keer met haar neus tegenaan, piept er zielig bij, koppie scheef. Wat een
toneelspeelster! Maar mijn schoonmoeder vindt het zielig en gaat daarom maar met
de honden wandelen. Ook mijn ouwe sok Pepper kan er wat van. Die gaat nu
standaard bij de etensbak zitten piepen want ze heeft zó’n honger! Arme arme hond,
zie je mijn schoonmoeder denken en hup, daar gaan die brokken weer de bak in! Ook
de vriend van mijn schoonmoeder is aan de beurt. Als Fuzzy zin heeft om te spelen,
dan weet ze hem prima te activeren, en de beste man maar weer gooien met die
speeltjes.
Als wij na een lange klusdag thuiskomen horen we hoe enórm zielig onze honden wel
niet waren de hele dag en dat ze gelúkkig eten hebben gekregen en zijn uitgelaten
want ‘ze hielden het niet meer’. Vanaf mijn schoonmoeders wollige tapijt kijken twee
honden me schijnheilig aan....
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o Eén groep per dag, in de ochtend
o Twee uitlaters:
 Jolanda Hazelzet: alle dagen
 Anita Dobbe: alle dagen behalve donderdag
o Niet meer dan 10 á 12 honden per groep
o Verschillende wandelgebieden
o Lekker lang los lopen en spelen
o Heel veel plezier voor en met de honden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Jolanda Hazelzet: kynoloop@ziggo.nl of telnr: 06-13448975
Anita Dobbe: kynoloop.anita@ziggo.nl of telnr 06-46006288
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Vorige keer schreef ik al over mijn Mechelse
Herder, zijn naam is Stoer.
Het is de bedoeling dat ik hem op ga leiden tot
politiehond.
In de laatste clubbladen beschreef ik steeds de
bijtoefeningen die een politiehond moet leren.
Naast het aanvallen en bijten is ook het opsporen en zoeken ook een belangrijk
onderdeel van de test voor politiehonden.
Eerder heb ik al eens geschreven over de oefening Revieren. Revieren houdt in dat de
hond een persoon of een (groter) voorwerp waaraan menselijke lucht zit kan opsporen
en onder voortdurend blaffen kan blijven bewaken. Door middel van het blaffen maakt
de hond aan zijn geleider duidelijk dat hij iets of iemand heeft gevonden en doordat
de hond blijft blaffen, kun je als geleider je hond (en datgene wat hij heeft gevonden)
weer terug vinden.
Een andere oefening bij het examen PH1(politiehond 1) is het zoeken. Op een
zoekveld van 14 x 14 meter moet de hond drie kleine voorwerpen waaraan menselijke
lucht zit, opzoeken en apporteren.
Het zijn echt kleine voorwerpjes, bijvoorbeeld een sleutel, een 5 eurocent of een
kogelhulsje.
Voordat je hond dat kan…..heb je al wat andere stappen moeten trainen.
De oefening bestaat dus grof gezegd uit 2 onderdelen…het zoeken en vinden en dan
het oppakken, vasthouden en terugbrengen.
Het leek mij het handigst om achteraan de oefening te beginnen. De hond moet eerst
leren apporteren. Gelukkig is er clickertraining. Met behulp van de clicker kun je
precies aan de hond duidelijk maken welk gedrag je wenst.
Ik begon uiteraard met een groter voorwerp en iets wat prettiger in
de bek ligt. Er zijn puppy-apporteerblokjes van plastic. Ik vind die
ideaal om honden te leren apporteren. Binnen een uur wist Stoer dat
het de bedoeling was dat hij dat blokje op moest pakken en bij me
moest brengen om daarmee zijn click en dus zijn beloning te
verdienen.
De volgende dagen ben ik hem ook gaan leren om te gaan zitten met het blokje in
zijn bek en het vast te houden tot ik het aanpakte.
Ik had bij collega-africhters gezien dat honden vaak “rommelden” met de kleine
voorwerpjes in hun bek. Waarbij het zelfs wel eens gebeurde dat de hond het
voorwerpje inslikte. Dat is echt zonde, het kost je punten op je examen, het lijkt me
nou niet echt gezond voor je hond en wat nou als je hond in de praktijk nou net het
doorslaggevende bewijsmateriaal heeft gevonden en hij slikt het door? Dat zou toch
eeuwig zonde zijn. Dus ik had me voorgenomen dat ik hem dat goed aan zou gaan
leren.
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Ik ben begonnen met een metalen buisje. Metaal is een heel
ander materiaal, sommige honden vinden dat niet prettig.
Maar als de beloning maar groot genoeg is, dan zal een
hond alles willen vasthouden.
Ik heb hem geleerd dat hij het tussen zijn voortanden moet
vasthouden, stevig, maar voorzichtig. (Sommige honden
bijten zo hard op het voorwerp dat het hun tanden kost.)
Na het metalen buisje ben ik kleinere metalen voorwerpjes
aan gaan leren.
Wanneer hij wist hoe hij ze vast moest houden, moest hij
leren de voorwerpjes van de grond op te rapen. Dat valt soms nog echt niet mee. In
het gras of uit de aarde is het geen probleem, maar als een sleutel plat op de
stoeptegels ligt dan kost het soms best veel moeite om hem op te pakken. Maar Stoer
vond het een heel leuk spelletje, deed zijn best om hem op te pakken en dan tussen
zijn voortanden te houden en terug te komen brengen. Doordat hij steeds een grote
beloning kreeg als hij het weer zo knap had gedaan, vond hij het super leuk om te
doen.
Ik kon de sleutels en kogelhulsjes gaan verstoppen. Hij was fanatiek genoeg om zijn
best te doen om ze te vinden.
Op het trainingsveld lagen de voorwerpen altijd op een spoor. Dat wil zeggen: er werd
een spoor uitgelopen en op dat spoor lagen dan de 3, 4 of 5 voorwerpjes. Hierbij
moest hij niet mijn geur, maar elke willekeurige menselijke geur gaan zoeken. Dat
had hij gelukkig snel door.
Eerst heb ik hem geleerd een spoor uit te lopen. Je
maakt een duidelijk spoor met je voeten in het gras en
legt iedere 30 cm een voertje op het spoor. Op die
manier leer je de hond met zijn neus aan de grond te
zoeken. Aan het eind van het spoor vindt de hond een
grote beloning.
Uiteindelijk legde ik alleen aan het begin van het spoor
een voertje, zodat ik aan kon wijzen waar het spoor
begon en Stoer liep met zijn neus op de grond het spoor
uit en vond de voorwerpjes. Zodra hij de voorwerpjes bij
mij had gebracht kreeg hij uiteraard een hele grote
beloning van mij.
Hij werd hier heel goed in. In dezelfde tijd had ik grote problemen op de KNPV
vereniging in Nieuwveen, waar ik trainde. Mijn manier van trainen gaf steeds meer
wrijving bij de andere clubleden. Uiteindelijk kon ik om die reden ook geen lid worden
van die club.
Misschien werd het tijd voor een carrière switch voor Stoer.
Volgende week zal ik schrijven over Stoer zijn ervaringen bij de Speurhonden
Instructieschool.
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Het is niet te geloven…..…….ik heb met een
officiële FHN GG wedstrijd mee gedaan!
In het verleden heb ik onze twee Border
Collies, Vasca (inmiddels overleden) en Flynn
opgevoed tot en met SHH niveau en daarna
haakte ik af om het over te laten aan Harry! Maar toen onze derde Border Collie Ten
(10-10-2010) als puppy bij ons kwam en ik na haar “opvoed” trainingen vaak ook
even ging kijken bij de GG trainingen dacht ik bij mezelf: “dat wil ik ook”!
Ten is een heel braaf en knap hondje dus ik ging vrij snel door de “opvoed” heen en
ruim voordat ze 1 jaar werd was ik al in het bezit van het SHH diploma! Na 1 cursus
GGB haalde ik in december in de stromende regen mijn GGB diploma! Meteen daarna
ging ik door met een GG1 cursus en wilde deze eigenlijk ook afsluiten met het GG1
examen. Helaas kwam de examendatum niet goed uit, maar was er 1 week later een
FHN GG wedstrijd bij de AHC waarop je ook meteen je GG1 diploma kunt halen.
Inmiddels ben ik zo fanatiek geworden en heb ik iets gedaan wat ik nooit van plan
was geweest ooit te gaan doen: ik heb me voor een gehoorzaamheidswedstrijd
ingeschreven.
Voordat ik met mijn verhaal verder ga
wil ik nog wel even uit de doeken doen
dat ik dan misschien wel een heel braaf
en knap hondje heb, maar ik heb ook
heel hard getraind! Ik ga een paar keer
per week samen met haar trainen op
een veldje achter ons huis! Ik neem dan
allerlei
attributen
mee,
kaasjes,
speeltjes, clicker, riem, apporteerblok,
hoogtesprong met handdoeken, tang,
stukjes slang uit de diepvries, pilonnen,
bal en allerlei vreemde voorwerpen om
te zoeken! Ik heb natuurlijk niet alles
nodig bij al de trainingen, want ik
probeer zoveel mogelijk af te wisselen
en ook om niet te lang te trainen! Het
moet voor ons allebei leuk blijven! Een
heleboel mensen uit de omgeving
kennen me inmiddels wel van het
trainen met Ten en lopen dan voorzichtig langs, om ons niet te storen! Ik heb
inmiddels ook fans, namelijk een stel opgeschoten jongens, die af en toe wat rond
komen hangen op het veldje, een sigaretje roken en die het heel knap vinden wat ik
allemaal doe met Ten! Kom ik nu deze jongens ergens anders in het dorp tegen dan
zwaaien ze en zeggen ze me luidkeels gedag!
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Op de wedstrijddag, zondag 15 april was ik al vroeg wakker maar…….. ik had gelukkig
wel geslapen! Harry bleef die dag thuis met Flynn en ik ging samen met Ten naar de
AHC! De dag was voor alle klassen verdeeld in vier blokken, waarvan in 3 de
verplichte examenonderdelen gedaan moesten worden en in 1 een werkproef! Het
voert te ver om uitgebreid te gaan vertellen wat we allemaal moesten doen en hoe
het helemaal ging maar het verliep allemaal best wel goed, geen rare dingen!
Natuurlijk ben je nooit helemaal tevreden (en dit geldt voor bijna iedereen die aan
zo’n wedstrijd mee doet) want bij sommige onderdelen, die normaal bijna altijd goed
gaan, lieten we nu een flink aantal punten liggen! Daarbij komt dan ook nog mijn
onervarenheid en nervositeit want ik hoorde mezelf extra commando’s geven aan Ten,
die ze helemaal niet nodig heeft en waar ik me achteraf bij bedacht: “oeps, weer een
punt aftrek”!
Wat ik echt heel leuk vond is het commentaar van de toeschouwers, dat we een leuk
setje zijn samen en het er “goed” uit ziet wat we laten zien, want ik vind me absoluut
geen natuurtalent in de omgang met honden. Het was al met al wel een hele lange
dag daar op het AHC terrein maar zeker de moeite waard! Want………..ik had niet
alleen mijn GG1 diploma gehaald maar eindigde ook nog eens op een mooie tweede
plaats in onze GG1 wedstrijd groep! Gefeliciteerd Mirjam met je eerste plaats!
Wat kun je dan na afloop toch ontzettend trots en blij zijn op je hondje! Heerlijk! Ik ga
zeker door met de GG trainingen en ik sluit niet uit dat ik nog een keer met een FHN
wedstrijd mee zal doen en ik probeer ook zoveel mogelijk aan de onderlinge
gehoorzaamheidscompetitie van de AHC mee te doen. Kortom ik heb de smaak te
pakken en het smaakt naar meer………………!!
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Graf 'rijke' poedel geschonden
ASNIERES-SUR-SEINE - In Asnières-sur-Seine
even buiten Parijs is het graf van een poedel
geschonden. De dieven namen een halsband met
diamanten ter waarde van 9000 euro mee.
Het stoffelijk overschot van het hondje Tipsy werd
achteloos achtergelaten. De eigenares van de poedel, een
rijke bejaarde Amerikaanse, is getraumatiseerd geraakt
door de respectloze grafschennis. Dit heeft de Franse krant
Le Parisien donderdag gemeld.
Op de Cimetières des Chiens in Asnières worden sinds
1899 honden begraven. Tipsy lag er niet onopvallend bij:
de juwelendieven verwijderden een marmeren plaat van
bijna 2 meter lang om bij de diamanten te komen.
Het hondenkerkhof van Asnières-sur-Seine is de oudste huisdierenbegraafplaats ter
wereld. Er liggen zo'n 3000 dieren begraven, vooral honden en katten, maar ook de
aap Kiki, het konijn Bunga, het schaap Faust, enkele paarden en zelfs een leeuw.
Bron: www.nu.nl, 16-2-2012
Nieuw: zonnebrillen voor honden
Bij inwoners van Berlijn vielen de ogen bijna uit de kassen toen ze door het raam van
de opticien naar binnen keken en een wachtzaal vol honden zagen zitten. Een Duitse
opticien startte onlangs namelijk met de verkoop van zonnebrillen voor honden - een
nieuw product dat UV-bescherming biedt voor uw trouwe viervoeter.
Het product wordt sinds kort verkocht in de Berlijnse brillenwinkel Sehwerk,
gespecialiseerd in de oogverzorging van honden. De brillen bieden bescherming voor
honden die gevoelig zijn aan zonlicht en wind en werden zo gemaakt dat ze zo
comfortabel mogelijk zijn. De ontwerpers omschrijven de zonnebrillen als 'flexibel' en
'goed passend' en ook de glazen blijken heilzaam voor blinde honden en honden met
een visuele beperking
Tevreden klanten
De brillen scoren over de hele wereld. Een gelukkig baasje vertelt: 'Wanneer het tijd is
om te gaan wandelen, wordt hij helemaal gek als ik de bril uit de kast neem.' Een
andere tevreden klant voegt daar nog aan toe: 'Fantastisch concept. Mijn hond moest
even wennen aan de bril, maar sindsdien is hij er zeer tevreden mee.'
De modebewuste baasjes kunnen kiezen uit een
reeks gekleurde monturen, waaronder roze, kaki
en luipaardprint. Er zijn ook miniversies te
verkrijgen
voor
kleinere
honden
zoals
Chihuahua's en Terriërs. Het bedrijf verkoopt ook
andere accessoires zoals rugzakken, hoeden en
kettingen.
Bron: www.ad.nl, 28-3-2012
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“Uit de oude doos”
Lekker een weekje vrij. Eigenlijk om de
buitenboel te verven maar stiekem ook om
nog te genieten van Sticker (5 maanden) en
Hebbuz (10 weken).
Maar tijdens het lekkere weekje vrij komt de regen gestaag naar beneden zetten. Nou
schuren en afnemen van het houtwerk moet wel lukken in de regen, vanmiddag wordt
het vast wel droog……..toch…
Guus ligt voor pampus op de voordeurmat, Sticker en Sybel doen aan bankhangen en
Hebbuz ligt in dromenland in haar bench.
O.k. ook dat is gedaan, nog steeds regen, dat verven wordt niks vandaag. Nog maar
een keer met de hondjes uit dan. Maar daarna, met nog een hele middag voor de
boeg……eh………HE, een idee we gaan koekjes bakken. Ergens in Luxemburg nog een
pak gekocht met koekjes voor honden. Leuk voor de pups om te helpen, kleine
kinderen vinden het ook leuk dus pups ook.
Niet dus, die vonden hun runderoor veel interessanter. Dus maar gezellig met Sybel
het deeg gaan maken. Als een echt kok aanrecht vrij gemaakt, ingrediënten
opgezocht, mixer, mixkom, ei, olie en de inhoud van het pakje. Oven vast aan het
voorverwarmen gezet, dit gaat helemaal goed komen. Volgens het pak kan je er 50
tot 70 koekjes van maken. Er zit een vormpje bij in de vorm van een botje. Wel veel
koekjes maar ja, met vier honden zijn die zo op.
Alles in de kom en mixen maar… mmm…..die slaat vast, maar een standje harder dan,
gaat iets beter maar nog niet optimaal, nog maar een tikkie harder. Het oude mixertje
baant zich een weg door de kleverige brij. Langzaam kruipt het deeg omhoog via de
mixerstaafjes. Het is niet van plan om in de kom te blijven zitten, ook niet na zacht
aandringen met een lepel. Wat een plakbende, hoe doen die bakkers dat dan
altijd???? Beetje bloem op het aanrecht gestrooid tegen het plakken. Maar volgens
mij plakt het nu juist nog beter! Er zit ondertussen meer deeg aan me handen dan in
het kommetje. Guus en Sybel doen zich ondertussen tegoed aan de mixerstaafjes, het
schijnt erg lekker te zijn. Sybel is niet de beroerdste en wil ook de mixer zelf wel
schoonlikken. Deegrol, tja die hebben we niet, maar met een sorteerstokje en een
glas kom je ook een heel eind. En het deeg blijft maar plakken. Sticker en Hebbuz
hebben ondertussen hun oortje op en komen ook maar eens kijken naar al dat gedoe
in de keuken. Met je handen vol deeg ‘nee Hebbuz plassen doe je buiten’… Nou ja,
moet straks toch nog stofzuigen en dweilen. En de keuken doen want hondenkoekjes
bakken maakt best wel een bende. Bij mij althans wel!Toch nog maar een beetje
kneden en daarna plat rollen. He, met warm water gaat het kneden en rollen beter.
Handen warm en je glas warm en het gaat ergens op lijken zowaar! Met het vormpje
botjes uit het deeg halen, heel leuk. Maar minder leuk dat de botjes zich vol overgave
aan het aanrecht vastzuigen. Anita is niet voor één gat te vangen en met behulp van
een kaasschaaf zijn de botjes op andere gedachte te brengen. Niet ieder botje was het
daar mee eens, ze zijn te herkennen aan de wat vreemde vormen.
Hebbuz is ondertussen me rugzak op de grond aan het leeghalen en heeft een pakje
zakdoekjes gevonden. He…da’s leuk, dat kan stuk, in hele kleine stukjes zelfs. Sticker
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wil wel helpen natuurlijk. Nou ja, laat ze maar, ze zijn zoet en het deeg zit
ondertussen achter me oren. De oven denkt ondertussen ‘het is tijd ik ga uit, ben nu
al dik een half uur aan het voorverwarmen het zal wel niks worden’. En ik ondertussen
maar botjes uit het deeg proberen te halen. Oven weer aangezet en van het laatste
deeg maar balletjes gedraaid, ook leuk toch!
35 minuutjes moet het geheel in de oven, we zijn benieuwd. Meer dan die 35 minuten
ben ik bezig om de keuken weer in originele staat terug te brengen en om allemaal
zakdoeksnippertjes op te gaan ruimen die overal door het huis verspreid liggen. Wat
een gedoe zeg, hondenkoekjes bakken. En dat van die 50 tot 70 dat de verpakking
aangeeft klopt helemaal niet want ik kom niet verder dan 28 koekjes!!
Dat het morgen maar droog mag zijn, kan ik gaan verven!
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Artikel

AHC Jas
AHC fleecejack
AHC T-shirt
Clicker
Clickerboekje
Apporteerblok

Dummy

Opmerking

AHC prijs

nu in uitverkoop
nu in uitverkoop

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

Dogmiles

26
18
6
2
4
3
4
5
3
4

Overzicht opvoedingscursussen AHC
Cursus
Puppy socialisatiecursus
Puppycursus
Opvoedcursus 1
Opvoedcursus 2

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

Duur
totdat er een puppycursus
start
13 weken
13 weken
13 weken

De opvoedcursus 2 wordt afgesloten met een examen dat door een keurmeester van
de Federatie Hondensport Nederland wordt afgenomen op het AHC-terrein. Het dan
verkregen landelijk erkende SHH-diploma (Sociale Huis Hond) geeft vervolgens
toegang tot de cursussen van alle wedstrijddisciplines van de AHC, te weten: Gedrag
en Gehoorzaamheid, Behendigheid, Flyball, Apporteersport en Combisport.
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