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Gehoorzaamheid

AHC Kalender
2 en 7 mei

do- en dinsdag

Start nieuwe opvoedcursussen

3 mei
12 mei

vrijdagavond
zondag

AHC wandeling
FHN Apporteerwedstrijd

17 mei
26 mei

vrijdagavond
zondag

Clubcompetitie Behendigheid
Clubdag AHC

30 mei
20 juni

donderdag
donderdag

Proefexamen SHH
Inleverdatum kopij clubblad

22 juni
30 juni

zaterdag
zondag

SHH examens
FHN CombiSportwedstrijd

FHN Kalender
5 mei
12 mei
12 mei
12 mei

zondag
zondag
zondag
zondag

Behendigheid Vlagtwedde
Apporteren DP3 AHC
CombiSport Essen-Hoek
Flyball Zoetermeer

19 mei
20 mei

zondag
maandag

Gehoorzaamheid Drogteropslagen
Behendigheid Linde WAC selectie

2 juni
9 juni
9 juni
16 juni
16 juni
23 juni
30 juni
30 juni

zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag

Flyball WP 1 Nieuw Vennep
CombiSport Zeewolde
Flyball Welberg
Behendigheid Nijmegen
Gehoorzaamheid Dinteloord
Apporteren DP4 ?
Behendigheid Nieuwolda WAC selectie
CombiSport AHC

Foto genomen tijdens workshop Contactspel
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Sport verbroederd! En dat bleek ook weer
afgelopen zondag. Toen was er namelijk
een landelijke FHN behendigheidswedstrijd
op ons eigen AHC terrein. En wat was het
toch weer een mooie dag. De zaterdag
ervoor werd er al met een groepje
enthousiastelingen wat voorbereidingen gedaan, zodat er op zondag op tijd begonnen
kon worden met het lopen van de parcoursen. Voor diegene die dit nog nooit hebben
meegemaakt, geef je alvast op als vrijwilliger voor de wedstrijd in september. Het is
echt een hele happening als er vanuit het hele land 330 honden met hun bazen op
bezoek komen bij de AHC om 3 parcoursjes te lopen. Een gezellige drukte met al die
honden, al die bazen en al die tentjes die dan langs de 3 ringen op het veld staan
opgesteld. Het is altijd weer een hele organisatie om zo’n dag soepel te laten
verlopen en wat zijn we als vereniging dan dankbaar voor alle handjes die vanuit alle
hoeken van de AHC komen om hierbij te helpen. Het was een gezellige dag en niet
alleen omdat de zon scheen, maar omdat iedereen er met zoveel plezier bij stond. Er
werd goed samengewerkt en daardoor konden we op de geplande tijd klaar zijn. Dus
een dank aan alle helpers ! Zonder jullie zou dit niet kunnen.
En als je dan zo’n wedstrijd mee maakt, met alles wat erbij komt kijken, dan geloof ik
gelijk dat het meemaken van een Europese of Wereldkampioenschap een grote indruk
achter laat bij de lopers. Er zijn binnen de AHC een aantal leden die het zo goed doen
dat ze namens Nederland naar verschillende grote evenementen mogen. Ik kan al
nauwelijks mijn zenuwen de baas bij een FHN wedstrijd op B niveau en kom als
eeuwige B-er niet echt ver in de competitie, laat staan dat je dan namens Nederland
naast toppers uit andere landen moet strijden voor de hoogst haalbare plaats.
Daarom respect voor alle AHC-ers die zich geplaatst hadden voor de Agility
Championship Europe in Spanje. En hoe geweldig dat er zelfs supporters mee zijn
geweest om dit mee te maken. Voor Wim was de ACE ook een hele uitdaging, maar
dan om de parcoursen te bedenken en te keuren. Ook spannend en zeker niet minder
moeilijk, want verzin maar eens een paar parcoursjes die uitdagend genoeg zijn om
lopers zich te laten onderscheiden van de rest zonder de kracht van het spel te
verliezen. Goed gedaan Wim! Ik doe het je niet na . . . . .
Dan ook nog even het nieuws van de bestuurstafel:
 Afgelopen 27 maart was er weer een ALV. Voor de samenstelling van het bestuur
betekende dit dat Willy aftredend en niet herkiesbaar was. Ze was al eerder
gestopt als bestuurslid en is nu samen met Yvonne volop bezig als co van de
behendigheid. Willy, bedankt voor alles wat je nog voor het bestuur gedaan hebt.
Harry was aftredend en herkiesbaar en is met een ruime meerderheid gekozen.
Tessa en Jacco waren verkiesbaar en zijn ook met een ruime meerderheid
gekozen. Het bestuur is hiermee compleet op 7 personen.
 Helaas gaat het bestuur niet voltallig blijven, want Rinske heeft aangegeven dat ze
wil stoppen als bestuurslid. Zij zal nog bij het bestuur blijven tot de zomervakantie
zodat alles wat zij onder haar hoede heeft goed kan worden overdragen. Ik vind
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het jammer dat ze besloten heeft om te stoppen, maar ben ook dankbaar voor
alles wat ze gedaan heeft in en voor het bestuur!
Tijdens de ALV is er ook gesproken over het nieuwe terrein. Nou ja, nieuw . . . .
het huidige terrein, maar dan wat in geslonken vorm. Ook is er gediscussieerd over
een mogelijke hal en de kosten en consequenties die daaraan verbonden zijn. Alles
was op ruwe schatting gebaseerd en via deze weg willen wij nogmaals
benadrukken dat er nog geen zaken vaststaan. We zitten nog in de onderzoeksfase
en er is nog niets definitiefs besloten. Dit zal het bestuur ook niet alleen doen.
Mochten de verschillende scenario’s uitgewerkt zijn en we hebben ook meer
gegevens van de gemeente, dan zullen we een vergadering met alle leden
beleggen om samen de toekomst te bepalen.

Tot zover het stukje van de bestuurstafel. Ik wens jullie veel plezier toe bij het lezen
van het clubblad.
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Zondag 26 mei 2013
Reserveer deze dag alvast in je agenda want dan houden we de
jaarlijkse clubdag op de AHC.
Deze dag wil je niet missen:
Zoals altijd worden de afsluitende competities van de diverse disciplines
gehouden en worden aan het eind van de dag de clubkampioenen bekend
gemaakt.
Daarnaast zorgen we voor verschillende workshops zoals balanstraining,
schapendrijven en nog meer spetterende hondensport mogelijkheden.
Maar natuurlijk ontbreken de gezellige kraampjes met allerlei lekkers,
leuks en nieuws voor hond en baas niet. Ook kun je tips en adviezen
krijgen op medisch en uiterlijk vlak (natuurlijk voor de hond).
Houd de site van de AHC in de gaten voor nieuws en informatie over
deze dag (www.hondenclub.nl)

Namens de evenementen commissie tot ziens op 26 mei!
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Onze
eerste
cursusperiode, als
kersverse
coördinatoren van de GG zit er al weer op. Het
was gelijk ook een hele drukke periode. We
hebben in deze periode drie onderlinge
competities, twee FHN wedstrijden en een
examen georganiseerd.
De uitslag van de eerste competitie stond in het vorige clubblad en van de andere
twee staan in dit clubblad. Op de clubdag, 26 mei is de laatste competitiewedstrijd en
dan zal de clubkampioen G&G van 2012-2013 bekend worden.
De FHN wedstrijden op 9 maart en 7 april bij de AHC zijn zeer goed verlopen. Helaas
waren er niet zoveel deelnemers en meer dan de helft op beide wedstrijden waren
AHC-ers. Voor de uitslag zie de FHN-site.
Het examen op 20 april was voor sommige cursisten heel succesvol en helaas zullen
anderen het nog een keertje over moeten doen.
Van de 10 SHH deelnemers zijn er 7 geslaagd: Jente Zwamborn met Noa, Manon
Meijerink met Izzy, Nathaly van Lammeren met Kaya, Teun Cok met Rexie, Viola
Happel met Broes, Stefan Gielliet met Nora en Marleen v.d. Helm met Pai, van harte
gefeliciteerd met het behalen van het SHH-diploma!
Van de 5 GGB deelnemers zijn er 2 geslaagd: Suzanne Klaus met Jynxx en Ineke Klijn
met Fane, van harte gefeliciteerd met het behalen van het GGB diploma!
Van de 2 GG1 deelnemers is er 1 geslaagd: Jerscha Keessen met Casper, van harte
gefeliciteerd met je GG1 diploma!
Van de 3 GG2 deelnemers is helaas niemand geslaagd.
Jullie kunnen de diploma’s binnenkort op komen halen in de bestuurskamer.
Nog een belangrijke mededeling: er zijn op dit moment nog heel veel diploma’s in
de bestuurskamer die nog niet opgehaald zijn. Het is heel erg zonde als we deze
straks gewoon weg moeten doen, want het zijn mooie diploma’s waar jullie trots op
kunnen zijn.
Michèle, Annie en Anette
Coördinatoren G&G
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Uitslag onderlinge competitie gehoorzaamheid 2-3-2013
Telling Deelnemers met hond
GGB
Ingrid
Deacon
Volgen los
10x3
15
Plaats sturen
10x2
0
Voorkomen
10x2
10
Apport
10x2
16
Appel op afstand
10x1
0
totaal
41
GG1
Anneke Herma Michèle
Bluff
Denzel Dinky D.
Volgen los
10x3
27
21
15
Plaats sturen
10x2
20
18
16
Voorkomen
10x2
18
16
10
Apport over hindernis
10x2
14
16
16
Appel op afstand (5m)
10x1
5
4
7
totaal
84
75
64
GG2
Annie Yvonne Anita Hermien Michèle Leontien
Ten
Terra Toother Boogie
Clip
Ryan
Volgen los
10x3
28,5
21
24
25,5
21
19,5
Appel op afstand
10x2
18
20
16
8
0
10
Zit en af tijdens volgen
10x2
20
16
19
8
20
12
Apport over hindernis
10x2
19
18
8
18
18
16
Komen over sprong
10x1
9,5
9,5
9,5
9
9
8
totaal
95
84,5
76,5
68,5
68
65,5
GG3
Michèle Sandrina Anette
Anita
Anita
Aad
Codi
Missy
Blacer Hebbuz Sticker Gwyneth
Volgen los
10x3
27
22,5
28,5
24
21
12
Zit, af en sta tijdens volgen
10x2
18
19
14
20
12
10
Vreemd apport over hindernis 10x2
19
20
14
14
8
16
Via pylon naar 3 hoek
10x1
10
1
10
8
9
8
Appel op afstand
10x2
18
20
14
14
14
16
totaal
92
82,5
80,5
80
64
62

Uitslag onderlinge competitie gehoorzaamheid 23-3-2013
Telling Deelnemers met hond
GGB
Rinske
Kitty
Ingrid
Timer
Marly Deacon
Volgen aangelijnd
10x2
19
18
17
Volgen los
10x1
9
7
8
Plaats sturen
10x3
24
30
0
Voorkomen
10x2
16
15
18
Apport
10x2
18
15
12
totaal
86
85
55
GG1
Michèle Herma
Dinky D Denzel
Volgen aangelijnd
10x2
20
16
Volgen los
10x1
10
8
Plaats sturen
10x3
30
30
Voorkomen
10x2
16
12
Sorteren
10x2
16
0
totaal
92
66
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Uitslag onderlinge competitie gehoorzaamheid 23-3-2013
GG2
Marije
Annie Michèle Leontien
Jim
Ten
Clip
Ryan
Volgen los
10x3
21
18
21
24
Zit & af tijdens volgen
10x2
16
10
20
14
Apport met richting
10x2
16
16
4
10
Vooruit sturen
10x1
5
4
7
3
Sorteren
10x2
16
18
0
0
totaal
74
66
52
51
GG3
Sandrina Michèle Anette
Missy
Codi
Blacer
Volgen los
10x3
24
30
18
Zit, af en sta tijdens volgen
10x2
16
18
12
Vreemd apport over hindernis 10x1
9
8
8
Via pylon naar 3 hoek
10x2
18
20
18
Appel op afstand
10x2
18
0
0
totaal
85
76
56
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Agility Championships Europe
Zoals beloofd in het vorige clubblad
doen we verslag van onze belevenissen
in Spanje. En we hebben wat beleefd!!
Zelf ging ik met Ceesjan met de auto,
net als Willy Kinkel en Cor, Anne-René van Wissen en Wim Bekendam en Aurelia
Schooneboom. We hebben halverwege overnacht en kwamen zo uitgerust bij het hotel
in Spanje aan. Een prima hotel op loopafstand van de wedstrijdlocatie. De andere
AHC-ers, Michèle Taffijn met haar twee honden en onze supporters Joyce van den
Berg, Marc en Rinske Groen, kwamen die dag met het vliegtuig naar Spanje. Voor
Michèle best spannend. Haar honden hadden nog nooit gevlogen, maar het is heel
goed gegaan. Ze heeft de honden zowel in Nederland als in Spanje het vliegtuig in en
uit zien gaan. Aan het begin van de avond hadden we ons eerste teamoverleg. Daarna
zijn we met de AHC-ers Girona ingegaan om wat te gaan eten. We belandden in een
gezellig restaurant waar het zich, naar mate de avond vorderde, steeds meer vulde
met locals. De volgende morgen konden we nog rustig aandoen want we werden pas
om 10 uur verwacht voor de veterinaire controle en de training. En zoals het in de
zuidelijke landen wel vaker gaat, duurde het wel even voor we aan de beurt waren.
Bij de dierenarts werden de chips van de honden gecontroleerd om zo te verifiëren of
het wel de hond was die ook was ingeschreven. De hoogtes van de honden werden
gemeten, zodat ze ook in de goede klassen liepen. Een heel aantal honden waren
gekrompen ;) Na de gezondheidscheck hadden we met het hele team 30 minuten om
in de hal te trainen.

Willy met Dani en Michèle met Dinky Dutch
Zo konden we alle toestellen en de ondergrond uitproberen. De bodem waar we op
liepen leek op gravel. Het was een korrelige vloer van een paar centimeter dik op
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beton gestort. Het liep prima. Hier en daar bij korte bochten kwam je wat langzamer
weg. Op de lange stukken was het goed te doen. We waren met 15 Nederlandse
combinaties. Dan is een half uur niet veel. In het teamoverleg van de vorige dag was
daarom al afgesproken dat we het veld en de groep in tweeën zouden splitsen en
tegelijkertijd zouden trainen. Dat gebeurde zo efficiënt dat we tijd over hadden.
´s Middags om 16.00 uur was de opening van het toernooi. Tot die tijd hadden we
vrij. Willy en ik hebben gewandeld met de honden en zijn met onze mannen Girona in
gegaan om te lunchen. In het centrum van Girona waan je je echt in het buitenland
en kwam het vakantiegevoel naar boven. Vanaf 16.00 uur begon het toernooi en zijn
we met niets anders bezig geweest dan behendigheid. De opening was echt leuk. Alle
Nederlandse honden hadden een oranje dekje met rood wit blauwe accenten. Wij
waren in teamkleding en liepen achter de Nederlandse vlag de “arena” binnen. Wim
stond bij de officials en bij onze binnenkomst zagen we bij hem een lach van oor tot
oor. Na de presentatie van alle deelnemende landen werd een eerste parcours
gelopen. Daarbij werd Michèle met Dinky Dutch tweede. Op de eerste dag was de
eerste Nederlandse medaille binnen! En er zouden er nog 12 volgen. Michèle heeft
nog een keer met Dinky op diezelfde plek gestaan. En ook overall kreeg ze zilver!
Willy heeft mooi handlen laten zien en heeft goed gelopen. Maar het viel niet mee om
op het podium te komen. We hadden namelijk Russische concurrenten die steengoed
waren. Maar bij het allerlaatste rondje, een vast parcours, was het ook raak bij Willy
met Dani. Zilver! Anne-René en ik zijn niet op het podium beland. Mirre van AnneRené had de laatste tijd niet zoveel getraind door loopsheid en ziekte. Ze was net
hersteld en heeft het goed gedaan. Ze genoten beiden duidelijk van het toernooi.
Overall zijn ze 5e geworden in de toy-klasse.

Yvonne met Murphy en Anne-René met Mirre
Met Murphy en Jive begon ik het toernooi niet echt heel denderend. De moeilijke
dingen gingen eigenlijk wel goed en dan om domme dingetjes lukte het steeds niet.
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De dag erna ging het al een stuk beter. Uiteindelijk was het laatste rondje met Jive
wat plaatsing betreft het meest succesvol, een 4e plek. Maar een lol dat we gehad
hebben! Dat was goud.
Van tevoren had ik bedacht dat ik duizend doden zou gaan sterven als ik in een
oranje, Nederlands shirt met alle ogen op je gericht aan de start zou staan. Maar dat
was helemaal niet zo. Natuurlijk ben je geconcentreerd, maar we hebben er allemaal
enorm van kunnen genieten. Op de tribune hadden we tussen de Italianen en Russen
een oranje legioentje. Dat groepje oranje was het meest luidruchtig. Iedere
Nederlandse loper werd met gejuich en yells begroet en na het lopen klonk steevast
applaus. We waren de gangmakers op de tribune gevolgd door de Italianen en wat
Spanjaarden. Tijdens het ombouwen van de parcoursen hebben we gezongen en
gedanst. Zelfs een enkele Russin kwam in beweging. Maar naast al deze positieve
ervaringen was er helaas wel een smet op het toernooi.

Yvonne met Jive en aangezien er geen actiefoto’s van Michèle met Clip zijn
plaats ik deze maar: Michèle met Clip en Dinky Dutch op een bankje in…..
jawel Barcelona!!
Op de tweede dag had ik net gelopen en de honden uitgelopen en bracht ze naar hun
benches. Naast onze honden stonden de Engelse honden. Een Engelse deelnemerster
kwam daar binnen met de mededeling: ‘We ‘ve got a BIG problem with our tires!” En
voor ik het wist waren ze en masse naar buiten vertrokken. Direct daarna kwam er
iemand naar me toe dat mijn man Ceesjan met de man van Willy, Cor, naar een
garage waren omdat ze een lekke band hadden. 1+1=2! Dit was geen toeval. Buiten
bleek dat er een groot aantal banden met Nederlandse en Engelse kentekens waren
lek gestoken. Bij meerdere auto’s twee banden en bij één Engelse auto zelfs vier
banden. Het toernooi heeft een paar uur stilgelegen. Zo hadden alle gedupeerden tijd
om het één en ander te regelen. Omdat het om zoveel banden ging, kwam de politie
naar de locatie toe om de aangiftes op te nemen. Zij hebben hulp gehad van een
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Spaanse deelnemer met een Nederlandse moeder. Hij heeft kunnen vertalen daar
waar nodig. Het toernooi ging later verder. Maar de auto’s stonden nog op platte
banden. Onze AHC mannen, Marc, Ceesjan, Cor en een Engelse deelnemer zijn
anderhalve dag bezig geweest om banden eraf te halen, en weer nieuwe te plaatsen
en naar garages te rijden. De lopers hebben zich door hun hulp kunnen richten op de
wedstrijd in de wetenschap dat je er niet alleen voor stond. Kom je supporteren, voer
je dit letterlijk uit. Petje af, diepe buiging. Naast dit autobandenleed heeft één
Nederlandse deelneemster haar enkelbanden gescheurd. Zij moest halverwege de
wedstrijd staken, maar bleef tot het einde opgewekt en stoer bij de groep.
Ondanks zo’n dag vol tegenslag, overheerst bij ons allen een heerlijk gevoel bij dit
toernooi. De groep was zooo positief. Er heeft geen wanklank geklonken. En dat is
best bijzonder daar waar individuen willen presteren en het beste van zichzelf willen
laten zien. Op ACE stond een oranje groep, een echt team. Ik ben trots en blij om dit
meegemaakt te hebben, voor herhaling vatbaar.
Volgend jaar is het Wereldkampioenschap, het WAC, in Nederland. Wie weet, zijn er
dan een paar AHC-ers onder de geselecteerden. Maar ook als dat niet zo is, het is een
aanrader om daar een kijkje te gaan nemen. Je ziet de beste behendigheid en kan
genieten van dat internationale sfeertje. Ik heb m’n ogen uitgekeken als de Russen
liepen. Hun honden zijn zo zelfstandig en goed getraind. Dat doen ze dan ook wel 6x
in de week ;) In ieder geval kennen wij door al die prijsuitreikingen het Russisch
volkslied uit het hoofd. En daar tussen het Russisch geweld heeft maar liefst 13x een
Nederlander op het podium gestaan. Hoe stoer is dat?!
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Apporteersport is één van de takken van
hondensport welke bij de Federatie Hondensport
Nederland (FHN) gedaan kunnen worden.
Deze mooie tak van hondensport wordt ook op de
AHC gegeven en wel op de maandagavond.
Het is een sport welk in 1994 is opgericht en afgeleid is van de reeds bestaande
jachthondensport.
Bij apporteersport zijn echter alle rassen/kruisingen toegestaan iets wat bij de
jachthondensport helaas niet het geval is. Daar mogen alleen honden behorende tot:
Staande honden, Spaniels, Retrievers meedoen en dan moeten ze ook nog in het bezit
zijn van een stamboom.
Onder het mom van een Duitse Herder, Jack Russel, Poedel of leuke kruising kan ook
apporteren is de apporteersport opgericht. Eigenlijk kan iedere hond kan apporteren
daar hoef je niet perse een jachthond voor te zijn. Het gaat bij apporteersport om de
‘will to please’, doorzettingsvermogen en de intelligentie van geleider en hond. Er
wordt uitsluitend gebruik gemaakt van dummy’s of houten apporteerblokken.
Er wordt geen gebruik gemaakt van wild.
Bij apporteersport zijn er een drietal diploma’s te behalen, nl: een A, B, of C diploma.
Het A diploma is het laagste te behalen diploma, zeg maar het basis diploma. Voor het
B diploma moeten geleider en hond al een heel stuk knapper zijn en voor het Cdiploma moeten ze een team zijn.
Naast diplomadagen zijn er ook werkproeven, hier kom ik later in het stuk nog op
terug. Het hele jaar door worden er door de bij de FHN aangesloten verenigingen
door het hele land diplomadagen en werkproeven georganiseerd. Deze worden
gehouden op het terrein van de vereniging of in een nabij gelegen gebied. De
keurmeesters die deze diplomadagen keuren zijn aangesteld door de FHN.
Ik zal de oefeningen in het kort toelichten. De oefeningen zijn uitgebreid beschreven
in de reglementen apporteersport van de FHN.
A/ aangelijnd en los volgen.
De hond moet zijn geleider over een traject van ongeveer 40 meter volgen. Eerst
aangelijnd, daarna los. Het traject is een groot figuur 8 welke is uitgezet met
paaltjes/pylonen.
B/ komen op bevel met verleiding
De hond moet over een afstand van ongeveer 30 meter bij zijn geleider
komen. Echter op 3 á 5 meter van de ideale lijn van de hond liggen diversen
verleidingen welke door de hond genegeerd moeten worden.
C/ houden van de aangewezen plaats
De hond moet twee minuten met de geleider uit zicht op zijn plaats blijven.
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D/ apport te land
De hond moet een apport welke met schot van een 6mm alarmpistool op ongeveer 30
meter wordt opgegooid apporteren. De hond mag pas worden uitgestuurd op teken
van de keurmeester.
E/ apport over een hindernis
De hond moet via een dichte hoogtesprong zijn dummy welke op ongeveer 30 meter
achter de hoogtesprong is gegooid apporteren. Ook hier mag de hond pas gestuurd
worden op teken van de keurmeester.
F/ verloren apport te land
Hier moet de hond zijn dummy in een aangegeven gebied gaan opzoeken. Dit kan in
aanwezige bosschages zijn maar er kunnen ook allerlei attributen op een veld
neergezet zijn waar zijn dummy ergens achter is verstopt.
Om goed te kunnen zien of de hond zelfstandig kan werken moet de geleider zodra de
hond is uitgestuurd uit zicht. Zodra de hond zijn dummy heeft gevonden mag de
geleider weer in zicht van de hond komen.
G/ markeer apport te land
Markeren wil zeggen de valplaats onthouden. Op een afstand van ongeveer 60 meter
wordt er met een schot uit een 6mm pistool een dummy opgegooid. Op teken van de
keurmeester mag de hond op dit apport uitgestuurd worden. De hond dient gelijk
naar de valplaats te rennen en daar eigenlijk zonder zoeken zijn dummy apporteren.
H/ combinatie appél en apport
Een vrij moeilijke oefening omdat deze uit veel verschillende onderdelen bestaat.
Allereerst moet de hond naar een aangewezen plek gestuurd te worden. Deze plek is
ongeveer 30 meter vanaf het inzetpunt. Daar moet de hond op commando gaan
zitten. Vervolgens wordt er op ongeveer 10 meter haaks op de inzetplaats met een
schot uit een 6mm alarmpistool een dummy opgegooid. De hond moet blijven zitten.
Op teken van de keurmeester moet de hond eerst voorkomen bij de geleider en mag
de hond daarna pas doorgestuurd worden om zijn dummy te apporteren.
I/ Dirigeerproef te land
Ergens in het veld ligt een dummy. De geleider wordt aangegeven waar dit is. Om te
kunnen zien of de hond dirigeerbaar is moet de hond eerst naar een zitpunt gestuurd
worden. Vanuit dit zitpunt mag de hond doorgestuurd worden naar zijn dummy. Dit
zitpunt is maximaal 90 meter vanaf het inzetpunt. Kortom op 90 meter heb je nog
maar een heel klein hondje over en op 90 meter moet dat hondje nog steeds
gehoorzamen.
Op het zitpunt moet de hond gaan zitten en indien akkoord bij twee keurmeesters
mag de geleider zijn hond ongeveer 30 meter naar links of naar rechts sturen naar de
dummy. Bij goed teamwork is dit een hele mooie oefening om te zien.
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J/ apporteren vanuit linie
Een aantal geleider staan met hun hond op ongeveer 50 meter van een waterbak. In
linie wordt er voorwaarts gelopen waarbij de honden los naast hun geleider moeten
blijven. Na ongeveer 20 meter wordt er met een schot uit een dummylauncer een
dummy in de waterbak gegooid. Met het schot houden alle geleider halt. Vervolgens
wordt er nog zo’n 10 meter verder gelopen richting de waterbak. Hierna krijgt de linie
de opdracht om links of rechtsomkeert te maken en weer terug te lopen naar de
inzetplek. Op deze plek van één van de honden de dummy uit de waterbak gaan
apporteren. Hierna begint het circus weer opnieuw totdat iedereen aan de beurt
geweest is.
K/ apport door water
Hierbij moet de hond door een waterbak of sloot gestuurd worden en zelfstandig aan
de overzijde een dummy gaan zoeken.
Op je A-diploma te behalen moeten de oefeningen A t/m E met een voldoende worden
afgelegd.
Voor het B-diploma moeten de oefeningen A t/m H met een voldoende worden
afgelegd en voor het hoogste C-diploma moeten alle 11 oefeningen met een
voldoende worden afgelegd.
Naast diplomadagen zijn er ook werkproeven. Persoonlijk vind ik de werkproeven veel
leuker omdat hierbij echt het geleider/hond team naar boven komt. De diploma
onderdelen kunnen getraind worden maar bij een werkproef weet je nooit wat je
krijgt. Op zo’n dag moeten er altijd vijf werkproeven worden gedaan. Klasse indeling
is aan de hand van het hoogste behaalde diploma van de hond. Hoe hoger het
diploma hoe moeilijker de werkproef. Vaak moet er in zo’n proef meerdere apporten
binnen gehaald worden en wordt het appél, steadines, markeervermogen en
onthouden danig op de proef gesteld. Met een werkproef kan je pas echt zien of je
hond het spelletje gaat snappen.
Helemaal leuk is de teamwedstrijd aan het eind van het seizoen. Teams van drie
strijden in de vorm van diversen werkproeven tegen elkaar waarbij ieder team uit een
A, B en C hond bestaat.
Bij de FHN wordt er ook een competitie bijgehouden welke bepaald die de
competitiewinnaar van dit seizoen is.
Ik ben zelf vanaf het begin al actief in de apporteersport. Naast het lesgeven op de
Alphense Hondenclub cross ik met mijn honden ook vele diplomadagen en
werkproeven af. Ook organiseer ik samen met mijn collega trainers ieder jaar zowel
een diplomadag als een werkproef bij ons op de vereniging. Veel van mijn honden
hebben een C-diploma behaald en andere zijn daarvoor aan het trainen. Ik ben zelf
iemand die het onderste uit de kan wil halen, in dit geval uit mijn honden en daarom
loop ik naast apporteersport ook de bestaande jachtproeven van de JPC en KNJV af.
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Beide zijn prima te combineren met elkaar. En zeker met een jonge hond en/of
onervaren handler is het aan te raden om eerst apporteersport te gaan doen zodat
beide aan het gebeuren op zo’n dag kunnen wennen. Daarnaast kost het meedoen
aan een JPC of KNJV diplomadag vandaag de dag nogal wat.
Ook als je geen voorstander bent voor het gebruik van wild is apporteersport een heel
leuk alternatief met meer dan voldoende uitdagingen.
Het allergrootste pluspunt blijft toch wel dat bij apporteerssport iedere hond welkom
is wat voor ras of kruising dan ook. Er wordt daarnaast onderscheid gemaakt tussen
grote en kleine honden. De kleintjes mogen een lichtere dummy gebruiken en wat
later springen dan de grote jongens.
Ik mijn trainingsgroepje bij de Alphense Hondenclub lopen naast de vele Retrievers
ook Tervuerense herders, Border Collies, Aussies, Cairn Terriers en heel veel leuke
Kruisingen die allemaal met heel veel plezier apporteren. Het les geven aan zoveel
verschillende rassen/kruisingen maakt het juist zo leuk en afwisselend, ieder ras is
weer anders.
Net als jacht is apportersport niet alleen maar dummy’s halen. Ook hier moet je
rekening houden met de wind, hoe zet je een oefening uit om deze goed te laten
verlopen. En zeker met apporteersport heb je te maken met verschillende rassen en
afmetingen.
Het werken met verschillende rassen/kruisingen maakt apporteersport juist zo leuk.
Border Collies zijn bijvoorbeeld meer ‘oog’ honden, voordeel is ze markeren als de
beste, zoeken kost vaak wat meer moeite maar ook dat krijgen ze met de juiste
training onder de knie.
Ik heb een Cairn Terrier bij mijn beginners groep zitten die gaat als een raket,
geweldig om dit hondje te zien werken.
Nieuwsgierig geworden naar apporteersport?
Kijk op de site van de FHN voor de uitgebreide reglementen en voor de lokaties van
diplomadagen/wedstrijden om eens een kijkje te nemen.
www.fhn.nl
Voor info over apporteren bij de Alphense Hondenclub kunt u naar:
apporteren@hondenclub.nl
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Proef E - Apport over hindernis. Max 10
punten Marlies en Carolien
Puppyveld
Opdracht: De hond moet, zonder halsband of lijn,
een weggeworpen dummy of apporteerblok,
apporteren. Het apport valt zodanig dat de hond,
om het apport te bereiken, over een hindernis moet springen. De begeleider mag
tijdens de uitvoering van de proef de hem aangewezen plaats niet verlaten. De hond
moet het apport binnen handbereik van de begeleider brengen. De werper dient het
apport zo te werpen dat de hond het door de lucht ziet vliegen en ziet neerkomen
achter de hindernis op ongeveer 30 meter van de hond. De begeleider staat met zijn
hond ongeveer 3 meter voor de hoogtesprong of hindernis opgesteld. De
hoogtesprong of hindernis mag zijn uitgevoerd met zijvleugels of geleiding om de
hond naar de hoogtesprong of hindernis te leiden.
De keurmeester zal ongeveer 3 seconde nadat het apport is gevallen toestemming
geven om de hond uit te zenden. Hij doet dit door de begeleider op de schouder te
tikken.
Proef H - Combinatie appèl en apport. Max 10 punten
Marlies en Carolien, behendigheidsveld
Opdracht: De hond moet zonder halsband of lijn, op een effen veld, naar het zitpunt
worden gestuurd, dat ongeveer 30 meter vanaf de inzetplaats is gelegen. In het
verlengde van de lijn die de hond moet lopen wordt een voor de begeleider duidelijke
markering aangegeven.
Als de hond binnen een diameter van 5 meter rond het markeerpunt is gekomen laat
de begeleider hem daar zitten. Als de hond zit wordt op teken van de keurmeester op
een afstand van ongeveer 10 meter haaks op de inzetplaats door de helper met een
schot van een 6 mm alarmpistool het apport opgegooid. Na opdracht van de
keurmeester geeft de begeleider de hond de opdracht voor te komen. Als de hond
voor is gekomen mag de begeleider naar eigen inzicht de hond inzetten naar het
opgegooide apport.
Werkproef 1 - In de roos (3 minuten) Max 20 punten Anita
Grote veld bij buis
Op de grond ligt een ‘dartbord’. De hond moet van verschillende kanten naar de roos
worden gedirigeerd.
Beginners: hond bij 1, geleider bij 2, hond in de roos laten zitten of liggen
Hond en geleider bij 2, hond naar roos sturen, in de roos de hond laten zitten of
liggen. Geleider loopt door naar 1, roept de hond voor. Daarna vanaf 1 de hond nog
een keer naar de roos sturen.
Beginners mogen van tevoren, evt. Met hond even het midden van de roos aanraken.
Gevorderde/wedstrijd: hond bij 1 geleider bij 2, hond in de roos laten zitten/liggen
Hond bij 3 geleider bij 2, hond naar rechts sturen en in de roos laten zitten/liggen
Hond bij 4 geleider bij 2, hond naar links sturen en in de roos laten zitten/liggen
Hond en geleider bij 2, hond vooruit sturen en in de roos laten zitten.

17

Het verschil met de wedstrijdgroep is dat de afstanden groter zijn.
Blijven sturen tot de hond in de roos ligt is toegestaan maar denk aan de max.tijd.
Voor iedere ‘kant’ zijn maximaal 3 punten te behalen. Ligt/zit er een stuk van de hond
in de roos dan 2 punten extra!!!
1

3
4
2
Werkproef 2 - Met de kruiwagen op pad (3 minuten)
Max. 20 punten, Cock, langs het hek grote veld
Langs het hek staan een viertal pylonen en een blauw badje met water. Bij iedere
pylon liggen een drietal apporten, in het badje idem ditto. Het zijn allemaal
verschillende apporteren, anders van vorm, materiaal en gewicht. De pylonen staan
zo’n 5 meter uit elkaar.
Geleider moet met de hond en de kruiwagen buiten de lijn blijven welke is
aangegeven d.m.v. lint op de grond.
Bij iedere pylon stopt de geleider, stuurt zijn hond naar een apport en gooit deze
in de kruiwagen om vervolgens naar de volgende pylon te gaan om daar een apport te
gaan halen.. Zijn alle pylonen en het badje aan de beurt geweest en is er nog tijd over
dan weer terug naar het begin en opnieuw beginnen net zolang tot de tijd om is.
De hond moet het apport over de lijn brengen. Hier mag de geleider het apport evt.
wel van de grond rapen en in de kruiwagen gooien.
Gaat de hond een apport halen bij een verkeerde pylon, prima alleen telt deze dan
lekker niet mee maar kost het alleen maar kostbare tijd.
Het verschil tussen, beginners gevorderde en wedstrijd groep is de afstand tussen de
lijn en de pylon. De beginners mogen een apport die er al ligt inwisselen voor een
speeltje. Hebben ze meerdere speeltjes bij zich, super kunnen ze meerdere apporten
inruilen.
Voor ieder goed binnen gebracht apport 1 punt (max. 15)
Voor de samenwerking tussen geleider en hond zijn ook nog max.5 punten te
verdienen.

18

Uitslag onderlinge clubcompetitie apporteren 15 april 2013
Naam deelnemer

Naam hond

Ras/kruising

Diploma

Diploma

Werkproef

Werkproef

Hoogtesprong

Appel en Apport

Kruiwagen

Darten

Totaal

BEGINNERS
Annemarie Rijneveld

Gaia

Mechelse Herder

8

10

16

10

44

Marga Hoogkamer

Beer

Golden Retriever

6

0

3

9

18

Nicolle vd Vugt

Saartje

x boerenfox

6

0

3

8

17

Kees Lek

James

Flat.Coated R

8

0

5

0

13

Elly-May van Wissen

Milan

Jack Russel

7

0

0

0

7

Bep Zwartjes

Babs

Cairn Terrier

0

Neeltje de Jong

Aiko

Golden

0

Petra Kien

Flynn

Duitse Staander

0

Rien van Leeuwen

Jessy

Drentsche patr.

0

Jones

GEVORDERDE
Valerie Hoosemans

Aussie

8

6

13

15

42

Anne-Rene van Wissen Lottie

Toller

7

8

12

14

41

Aukje Rypma

Chico

Toller

0

6

14

15

35

Sieneke Groenman

Rein

Harzer F.

7

7

9

11

34

Arie vd Waal

Janey

Aussie

9

0

14

9

32

Yvonne Zandvliet

Mistral

Border Collie

6

6

12

8

32

Mieke Brouwer

Holly

Labrador

9

6

6

10

31

Catharina van Klaveren

Buddy

Golden

8

8

8

6

30

Hermien vd Waal

Boogie

Aussie

10

0

8

12

30

Jeannet Heerma

Jarda

Labrador

7

7

6

10

30

Ivonne Smit-Vissers

Bootz

Flat.C.r

8

8

0

13

29

Beate Brouwers

Donna

Labrador

0

5

5

12

22

Johan Manting

Rhythm

Terv.Herder

0

0

12

7

19

Yvette Eijs

Jip

Golden

6

0

3

10

19

Annemieke Wehrmeijer Zita

Kruising

5

0

3

10

18

Cock van Rijn

Floor

Labrador

0

6

9

3

18

Greet de Haan

Benne

Epagneul

0

7

0

7

14

Clara Boscham

Dinka

Toller

0

0

6

7

13

Kees Snippe

Inja

labrador

0

0

5

7

12

Aurelia Schooneboom

Toya

Border

Cindy van Dolder

Fuzzy

Border Collie

Valeri Teloni

Indi

Poedel

Anita Metselaar

Hebbuz

Golden

8

10

17

20

55

Marlies Kloet

Sticker

Golden

10

8

14

18

50

Anita Metselaar

Toother

Golden

10

10

13

13

46

Caroline van Kints

Tissum

Golden

10

10

12

8

40

Cock van Rijn

Cathy

Toller

0

Leonie van Beetz
Leonie van Beetz

Ralf
Jente

Kruising
Kruising

0
0

Wim Bekendam

Djingles

Border

0

WEDSTRIJD
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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!

Renske vers vlees voeding
Pak à 395 gram

Nu 3 voor €3,99
t/m 05-05-2013
Bezoek NU onze webwinkel
Op www.petsplace.nl
Bestellen kan ook in de winkel of via
996@petsplace.nl
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Winkelcentrum Winkelhof
Winkelhof 51
2353 TT Leiderdorp
071-5890044
408@petsplace.nl

Bij inlevering van de ingevulde
hoekbon:

€5,00 KORTING OP

ADVANTIX SPOT ON VLOOIENBESTRIJDING

werkt tegen vlooien-teken-muggen-zand- en stalvliegen

Download nu de gratis Winkelhof app
voor onze laatste folder en/of
aanbiedingen

Postcode
…..
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1. Stel jezelf even voor, wat is je rol
binnen de Alphense Hondenclub?
Mijn naam is Steph Kusters-Steinmann en ik
train met mijn hond Ferrenz bij Combi-sport
op dinsdag. Daarnaast ben ik sinds een aantal
maanden aspirant trainer bij Opvoed
2. Hoe lang doe je dit al?
Eind 2010 zijn wij lid geworden bij AHC. Sinds ongeveer mei vorig jaar ben ik aspirant
trainer en sinds september 2012 trainen we bij combi-sport
3. Hoeveel honden heb je op dit moment?
Ik heb 1 hond, een Border Collie reu
4. Wat is de volledige naam en geboortedatum van je hond?
Zijn roepnaam is Ferrenz. De naam die hij kreeg bij de fokker is
Borders Of Sweetwood No Surrender
Ferrenz is geboren op 15 oktober 2010
5. Hoe ben je aan hem gekomen?
Wij wilden graag een Border Collie en zijn daarom eerst op zoek gegaan naar een
geschikte fokker. Deze vonden we vrij dicht bij huis, in Zoeterwoude dorp. We zijn
eerst bij de fokker geweest terwijl er geen nestjes waren, omdat we graag wilden
weten hoe de honden gehouden werden en onder welke omstandigheden en
voorwaarden er gefokt wordt. Daarna hebben wij gekeken in de lijst waarop de
“geplande fok” stond. Er stonden twee teven gepland voor een nestje binnen 8
maanden. De teef waarmee wij de beste klik hadden hebben wij gekozen als de
moeder van onze hond. Wanneer zij een reutje zou baren, zouden wij deze kopen.
Een maand of 5 later was het al raak. De fokker wist welk temperament wij
verwachtten en heeft van daaruit voor ons de keuze gemaakt uit de drie reutjes uit de
worp. En dat heeft zij prima gedaan, want Ferrenz past perfect bij ons.
6. Heb je cursussen met je hond gevolgd? Welke?
Wij zijn gestart bij de socialisatie, daarna de puppen, toen Opvoed 1, daarna 3 keer
Opvoed 2 (Ferrenz had nogal last van een superconcentratie voor alles tegelijk!) en
uiteindelijk combi-sport.
7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je hond?
Ferrenz zijn leukste eigenschap is dat hij super enthousiast en lief is voor mens en
dier. Hij ziet elke dag als een feest.
Ferrenz zijn minst leuke eigenschap is dat hij meer en harder piept dan een oude
deur. En hij houdt het ook langer vol trouwens….
8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je hond?
Zijn favoriete speeltje is een kauwbot in de vorm van een ring. Hij gebruikt hem af en
toe eens om op te kluiven, maar vindt het geweldig om ermee in zijn bek door de
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huiskamer te rennen of om hem te apporteren. Eraan kluiven doet hij het liefst als je
het bot voor hem vasthoudt. Hij komt hem daar speciaal voor brengen.
Verder heeft Ferrenz een stoffen krokodil die hij regelmatig liefdevol door elkaar
schudt en door de kamer smijt. En zijn trainingsflos staat ook altijd garant voor feest.
9. Wat eet je hond het liefst?
Ferrenz eet het liefst gekookte kipfilet en Rodi worst. Maar zijn gewone brokken vindt
ie ook lekker.
10. Wat of waar is de favoriete slaapplaats van je hond?
’s Nachts slaapt hij in zijn bench en overdag ligt hij het liefst bij zijn kussen bij de
achterdeur.

11. Gaat de hond mee op vakantie?
Als honden zijn toegestaan gaat Ferrenz lekker mee op vakantie. Zolang zijn bench
mee gaat voelt hij zich thuis. Wanneer honden niet welkom zijn, gaat Ferrenz logeren
bij Ina. Bij Ina kan hij lekker van binnen naar buiten racen en met andere logeetjes
spelen als die er zijn. Ina vangt de honden op in haar eigen huis en heeft dus
maximaal 3 honden tegelijk.
12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu
hebt? Waarom wel of niet?
Ik kan me nu nog geen andere hond dan Ferrenz voorstellen. Voordat hij er was heb
ik nooit honden gehad. Het ras vind ik geweldig, dus waarschijnlijk wordt het dan
weer een “lolly”.
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13. Wat is het dag patroon van je hond? (Bijvoorbeeld is je hond de halve of
hele dag alleen)
Ik werk drie ochtenden in de week tot twee uur, dan is Ferrenz tussen half negen en
half drie alleen met de poes thuis. Verder zijn we eigenlijk altijd samen. Dat betekent:
om 7 uur uit de veren, 3 keer per dag lopen (en voor het slapen gaan even snel een
rondje om het blok) en rond 11 uur ’s avonds de bench weer in.
14. Wat wil je graag nog bereiken met je hond?
Ik wil graag nog heel lang samen met Ferrenz genieten van plezier maken met z’n
tweetjes. Gewoon lekker wandelen, stoeien, knuffelen en sporten. Het hoeft niet op
topniveau, het gaat om het plezier. Als nou blijkt dat plezier hebben en competitief
sporten voor ons allebei leuk is, dan kan dat natuurlijk ook. Maar het is zeker geen
“must”.
15. Loop je wedstrijden/shows?
Nee, dat is voor ons nog een beetje te vroeg.

Ik geef de pen door aan Nel van Goozen
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Wist u dat er voor het indelen van de klassen voor elke lesperiode :
50 mails verstuurd worden?
50 mails beantwoord worden?
50 betalingen gecontroleerd moeten worden?
50 Cursisten ingedeeld moeten worden?
Cursusroosters gemaakt worden?
Presentielijsten gemaakt worden?
Aspirant trainers en trainers gemaild worden?
Aspirant trainers en trainers ingedeeld worden?
We rekening proberen te houden met ieders wensen?
Maar dat dat soms echt niet anders kan?
Dat er mensen laat op mail reageren?
En dat het daarom pas op het allerlaatst op internet komt?
Maar dat we ons best doen om het u zo snel mogelijk te laten weten?
Kortom dat het elke keer weer een hele puzzel is om iedereen het juiste plekje te
geven?
En dat het allemaal vrijwilligerswerk is?

Dat wil ik u even laten weten en bedanken voor uw begrip als er iets niet gaat zoals u
het graag zou willen.
Catharina van Klaveren
Coördinator Opvoeden

25

“Hé mam, moet je naar Tib kijken, ze ziet een
vlieg”, zei mijn zoon, zomaar op een maandag
avond. De maandag is meestal een dag van
moeilijk opstaan, van gewoon weer werken en
uiteindelijk, als de hele routine weer is afgewerkt,
op de bank ploffen en opgelucht ademhalen dat
die maandag weer voorbij is. Maar dit terzijde, want er riep een grotere kwestie. En
inderdaad, hond volgde met ogen en kop een vlieg, die wild door onze kamer heen
vloog en al helemaal geen rekening hield met de rust van een gezin na een lange
school- en werkdag. Grappig eigenlijk, als je er niet op let, merk je zo’n beest pas op
als ie op je ontblote arm gaat zitten en je geïrriteerd het gekriebel rigoureus te pletter
wilt slaan. Maar nu hond redelijk geobsedeerd zat te turen, tuurde ik, nog vrolijk, met
haar mee. Met elke tocht die de vlieg ondernam groeide de onrust bij onze hond. De
kop ging schuin en het lijf ging meebewegen, een zacht gebrom vulde haar buik. Er
was een indringer gesignaleerd, dat was duidelijk voor onze acht maanden oude
waakhond in wording.
De onrust was besmettelijk en ook mijn kinderen raakten in de ban van de vlieg. “Ach
Tib, het is maar een vlieg”, daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn hoor”, sprak
mijn dochter, duidelijk goed op de hoogte wat je behoort te zeggen tegen iemand die
bang is voor iets totaal ongegronds. Maar daar had Tib weinig boodschap aan en
begon onrustig heen en weer te lopen en te bukken wanneer de vlieg in aantocht was.
Wat weer goed werkte op de lachspieren van mijn kinderen. Ze deed nog net haar
poot niet voor haar ogen. Ondertussen snuffelde ik koortsachtig in mijn parate
hondenkennis hoe te handelen. De vliegenmepper zou kunnen, maar de kans dat
hond een mep fobie zou ontwikkelen, zou flink aanwezig zijn. Laat staan het probleem
van nog een vlieg in de huiskamer. Of zelfs twee. Het leed zou niet te meppen meer
zijn.
Bij Tib groeide de vliegangst met de minuut en hond besloot het hogerop te zoeken.
Met een enorme spurt dook ze op de bank en probeerde zich te verschuilen tussen de
kussens en achter mijn dochter. Wat natuurlijk weer de nodige tumult veroorzaakte
bij mijn kinderen. Want de snoekduik zag er grappig uit en het initiatief tot deze actie
werd wel gewaardeerd. Hoe gekker hoe beter, is het favoriete gezegde van menig
kind en ook die van mij. En hoe lief is het als hond troost zoekt en je de kans krijgt de
grote stabiele baas te zijn. Hondje aaien, allemaal lieve woordjes in haar oor fluisteren
en zo proberen haar te laten inzien dat de vlieg zo groot en gevaarlijk niet is. Foute
boel, schreeuwde mijn innerlijke honden opvoed stem. Negeren met die handel! Met
pijn in het hart hielpen we de ondertussen doodsbange waakhond van de bank af en
probeerden wij ons te concentreren op het nieuws en lieten haar alleen met haar
angst. Het arme beest wist niet waar ze het zoeken moest. Na tien onrustige rondjes
kamer, kroop ze uiteindelijk in een hoekje, tussen tafel en verwarming. Waarschijnlijk
zachtjes biddend tot het reusachtige monster verdreven was.
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Toen het bad en bedtijd was, dirigeerde ik mijn kinderen naar boven om alvast te
beginnen en besloot Tib een beetje af te leiden en een rondje met haar te gaan lopen.
Met angst voor eigen leven waagde ze zich mee naar buiten en keek alsof er op elke
hoek zeker honderd vliegen in afwachting waren om haar te bespringen. Toen dit niet
het geval bleek, ontspande haar spieren zich en lukte het een drol te draaien. Altijd
fijn als je zenuwachtig bent. Op de een of andere manier werkt het angst afdrijvend,
zo’n loslating van een stukje lijf. Eenmaal thuis was de vlieg verdwenen en de angst
gezakt. Ik ging nog even naar boven waar mijn kinderen fris ruikend onder de lakens
lagen. Of zij ook wel eens zo bang waren geweest voor iets wat helemaal niet eng
was, was de vraag. En wat ik daar aan had gedaan? “Nou weinig”, was mijn antwoord.
Soms kan het leven zo simpel zijn.
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o Eén groep per dag, in de ochtend
o Twee uitlaters:
 Jolanda Hazelzet: alle dagen
 Anita Dobbe: alle dagen behalve donderdag
o Niet meer dan 10 á 12 honden per groep
o Verschillende wandelgebieden
o Lekker lang los lopen en spelen
o Heel veel plezier voor en met de honden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Jolanda Hazelzet: kynoloop@ziggo.nl of telnr: 06-13448975
Anita Dobbe: kynoloop.anita@ziggo.nl of telnr 06-46006288
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Door Hans één van de coördinatoren van het
Team Specialistische honden van de politie werd
ik benaderd of ik voor hun honden wilde gaan
trainen.
Het KLPD is begonnen met hun eigen
fokprogramma. Met honden die zich in de
praktijk bewezen hebben, zijn zij een fokprogramma op gaan zetten.
Wanneer er in dit programma een nestje wordt geboren worden de puppy’s getest als
ze 10 weken zijn. De puppy’s worden getest op moed, werklust, prooidrift, zoekdrift
en meer van dit soort eigenschappen.
Voor de puppen die geschikt bevonden worden, wordt een geleider gezocht die met ze
aan de gang gaat. Toen ik vertelde dat ik geregeld puppen voor anderen opvoedde en
diverse honden had getraind waren ze erg geïnteresseerd. Soms zijn er namelijk meer
puppen geschikt dan dat er geleiders beschikbaar zijn. Het zijn vaak erg
zelfverzekerde, drukke en zeer eigenwijze, koppige puppy’s waardoor ze niet zomaar
bij iedereen geplaatst kunnen worden. Omdat ze hadden ervaren hoe mijn vorige
Mechelse Herder Stoer opgevoed en getraind was, hadden ze er wel vertrouwen in dat
dat bij mij goed zou komen.
Vorige keren schreef ik over Chill.
Het was een heel heel erg energiek hondje. Binnen was ze erg aanwezig, heel erg
ondernemend en daardoor altijd in voor ‘kattenkwaad’.
Maar doordat ze zo ondernemend en energiek was,
was ze wel erg goed te trainen. Ze was gek op haar
“sjor”.
Wanneer je traint op basis van beloning. Dan moet
je een beloning zoeken die de hond de moeite
waard vindt.
Een hond als Chill vindt spelen en sjorren veel
interessanter dan voer. Maar dat spelen moet dan
wel volgens MIJN regels, dat betekent bijten in de
“sjor” en niet in mijn vingers en los laten op het
commando “los”. Voordat we serieuze oefeningen
kunnen trainen investeer ik dan ook heel veel tijd
in het leuk maken van het spelen volgens mijn
regels.
Het is een slim hondje dus al snel pakt ze de “sjor”
alleen bij het balletje en laat ze heel snel los op het
commando “los”.
Zodra ze kan spelen volgens mijn regels en wanneer ze er stapelgek op is, zijn er tal
van mogelijkheden. Ik kan de “sjor” gebruiken als super beloning voor na de click.
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Ik kan hem weggooien en omdat Chill het sjorren
eraan zo leuk vindt, weet ze niet hoe snel ze haar
“sjor” naar me terug moet brengen. Wanneer ze de
“sjor” terug brengt gaan we weer sjorren. Dit is het
spelenderwijze begin van apporteren.
Ik kan de “sjor” verstoppen en er diverse
zoekspelletjes mee doen. Dit is voor de zoekcarrière
van Chill erg handig om hier zo vroeg mogelijk mee te
kunnen beginnen. Op deze manier kan het heel
spelenderwijs.
Met behulp van de clicker om één en ander duidelijk te maken en met de “sjor” als
beloning, leerde ze super strak volgen. Hier op de foto is ze nog maar 15 weken.
Zoals je ziet waren we best leuk bezig. Dat was de
coördinator van het KLPD ook opgevallen.
Ze waren op zoek naar een hond die met zijn/haar
geleider in de opleiding zou gaan voor PD (plaats
delict) hond.
Een PD-hond wordt ingezet op het plaats delict en
moet dat gebied afzoeken naar kleine voorwerpjes
met menselijke geur. Denk dan aan muntgeld, een
oorbel, een kogelhuls of een ring of iets dergelijks.
Zodra de hond een voorwerp ruikt moet hij dit passief
verwijzen. Dat wil zeggen hij moet er bij gaan liggen
en er naar blijven staren.
Omdat Chill zo vreselijk energiek was, al goed kon
zoeken en apporteren dachten ze dat zij wel een
geschikt hondje was.
Ook had ik al een begin gemaakt met het verwijzen
van kleine voorwerpjes. Chill snapte het ‘spelletje’ dat
als ze bij het voorwerp ging liggen en wanneer ze er
naar bleef kijken dat er dan voer uit de lucht komt vallen. (Ik liet het voer op het
voorwerp vallen zolang ze ernaar bleef kijken) Voor haar was het eens soort
‘makkelijk’ verdienen en een goede reden om snel voorwerpjes te zoeken en erbij te
gaan liggen.
De nest broer van Chill zat bij één van de hondengeleiders thuis. Omdat er in dat
gezin ook kleine kinderen waren, liep het niet zo voorspoedig met de opvoeding van
die hond. De coördinator leek het een goed idee om Chill in opleiding te doen als PD
hond (in Nunspeet) en haar broer bij mij te brengen zodat ik daar mee aan de slag
kon.
Volgende keer: de nestbroer van Chill.
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Honden hebben een stereo/installatie in hun
neus!
Wat is het nut van twee neusgaten? Het nut van
twee ogen is in ieder geval bekend: met behulp
van twee ogen kunnen dieren diepte zien. Ook het
nut van twee oren is duidelijk, want daarmee is te
bepalen uit welke richting een geluid vandaan komt. De reden voor twee neusgaten
komt hier aardig in de buurt. Met twee neusgaten is het mogelijk om te bepalen waar
een geur vandaan komt.
Stereo ruiken
In wezen is het simpel. Dieren die stereo ruiken, kunnen dankzij verschillen in
geurconcentratie bepaalde geurbronnen lokaliseren. Dit doen ze door de
geurconcentratie in het ene neusgat te vergelijken met de concentratie in het andere
neusgat. In de Verenigde Staten hebben wetenschappers aangetoond dat mollen
volgens dit principe te werk gaan bij het opsporen van voedsel.
Proef met mollen
De proefopstelling (zie afbeelding) was als volgt: de mollen werden losgelaten in een
halve cirkel met schoteltjes. Ze moesten het schoteltje vinden waar een stukje
regenworm op lag (regenwormen zijn het hoofdvoedsel van mollen). Met twee
neusgaten kostte dit de mollen weinig moeite, want net als honden beschikken ze
over een goede reukzin.

De proefopstelling om te bepalen of mollen stereo kunnen ruiken. De mollen
bevonden zich in een box alvorens ze werden losgelaten in de halve cirkel met
schoteltjes, waarvan één een regenworm had (in plaatjes c, d en e is het zwarte
rondje het schoteltje met regenworm). Een luchtdruksensor registreerde het
ademhalen en snuffelen van de mollen. Bewegingen van de neus zijn weergegeven
met een rode lijn, de momenten waarop de mol snuffelt zijn weergegeven met rode
puntjes. Tijdens de ronde in c, d en e deed deze mol er 4,92 seconden over om de
regenworm te vinden.
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Het werd echter wat lastiger zodra één van de neusgaten werd dichtgemaakt. De
mollen met een verstopt linker-neusgat weken af naar rechts, omdat ze de
regenworm roken met hun rechterneusgat. Ook al zou de worm links van hen liggen,
aangezien ze het voedsel met hun rechterneusgat het sterkst roken, waren ze ervan
overtuigd dat de worm zich rechts van hen bevond.
Omgekeerd weken de mollen met een verstopt rechter-neusgat af naar links, omdat
ze de worm in die situatie het sterkst konden waarnemen met hun linker-neusgat.
Daarna deden de wetenschapper nog een experiment met gekruiste neusbuisjes.
Hierdoor interpreteerden de mollen de informatie uit hun linker-neusgat alsof het
geuren waren in het rechter-neusgat en vice versa (of dit diervriendelijk is laten we in
het midden). Wat ze dachten te ruiken met hun linker-neusgat roken ze dus in
werkelijkheid met hun rechterneusgat. Het gevolg was dat de mollen totaal de kluts
kwijt raakten en alleen met de grootste moeite de regenworm konden vinden, omdat
hun omgekeerde reukvermogen hen steeds de verkeerde kant
op stuurde.
Honden
Al met al is bewezen dat mollen stereo kunnen ruiken. Het is vrijwel zeker dat dit ook
geldt voor honden, want ook honden zijn dieren die sterk afhankelijk zijn van hun
reukvermogen. Een goed voorbeeld waarbij honden blijk geven van stereo ruiken is
tijdens revieren. Bij het revieren zigzagt een hond heen en weer tegen de wind in,
waarbij hij een windbaan met een relevante geur probeert te vinden. Door de
geurconcentraties in zijn linker- en rechterneusgat met elkaar te vergelijken kan de
hond vervolgens achterhalen waar de bron van de geur zich ten opzichte van hem
bevindt.
Voor dieren die stereo kunnen ruiken is het
nut van twee neusgaten dus dat ze makkelijk
en snel een geurbron kunnen lokaliseren. Het
is voordelig als je kan waarnemen dat je meer
voer ruikt met je linker-neusgat. Want dat
betekent dat je etensbak zich links van je
bevindt!

Uit de NIEUWSBRIEF April 2013 van de
Speurhonden Instructie School
Bron: Catania K.C. (2013) Stereo and serial sniffing guide navigation to an odour
source in a mammal, Nature Communications, vol. 4, artikel 1444, doi:
10.1038/ncomms24
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Baasje vist 500 dollar uit poep van zijn hond
Wayne Klinkel hoopt alsnog de vijf bankbiljetten
van 100 dollar terug te krijgen die zijn hond
Sundance opat. Na intensief speuren in de
uitwerpselen van zijn Golden Retriever, heeft de
man uit Helena de restanten van de bankbriefjes
opgestuurd naar het ministerie van Financiën.
Eind vorig jaar ging het mis met Waynes geld. Als hij onderweg is naar zijn dochter in
Denver, om Kerstmis te vieren, besluit hij een hapje te gaan eten en laat Sundance
achter in de auto. Terwijl zijn baasje lekker zit te eten, verorbert het dier vijf briefjes
van 100 dollar uit de portefeuille die Wayne in de wagen achterliet.
Bij terugkomst merkt Klinkel op dat
zijn geld is verdwenen, en omdat er
van inbraak in zijn auto geen sprake is,
moet Sundance wel de schuldige zijn.
Hij onderwerpt de keutels van zijn
viervoeter
aan
een
nauwkeurig
onderzoek, en stukje bij beetje komen
de biljetten weer boven 'water'. De
schoongewassen
restanten
plakt
Wayne weer aan elkaar, en stuurt ze met tekst en uitleg naar het ministerie van
Financiën. Het ministerie laat nu, door een expert, vaststellen of minstens 51 procent
van de biljetten de darmen van Sundance heeft overleefd. Dat is een van de
voorwaarden om het geld terug te krijgen. Wayne kreeg wel te horen dat het
onderzoek twee jaar kan duren. Bron: www.ad.nl, 12-4-2013
Gewicht wordt absurd dikke hond Rex fataal
Met het bizar hoge lichaamsgewicht van
107 kilo moet Rex wel de dikste hond zijn
die
ze
bij
de
Dierenbescherming
Haaglanden ooit binnen zagen waggelen.
Het was een wonder dat de Bordeaux dog
met zo'n postuur nog leefde, maar zijn
gewicht werd hem deze week alsnog
fataal. Rex overleed aan een hartstilstand.
Stevig afgeslankt, dat wel, want dankzij
een intensieve afvalkuur woog hij nog 'slechts' 85 kilo. Sinds Rex in november 2012 in
beslag werd genomen, was lui liggen en veel eten er voor hem niet meer bij. Hij
moest aqua joggen en ging op dieet.
Bij zijn oude baasje hadden dat soort maatregelen allemaal geen zin, zegt een
woordvoerster van de dierenbescherming. 'We namen de hond mee omdat het zijn
baasje niet lukte hem via een programma van de dierenarts af te laten slanken.'
Op zijn topgewicht was het voor Rex - die de bijnaam 'dikke hond van Delft' kreeg haast onmogelijk om te staan en te lopen. Normaal gesproken weegt een Bordeaux
dog tussen de 60 en 65 kilo. Bron: www.ad.nl, 12-4-2013

34

35

Een hond is een hond zult u
misschien denken, nou vergeet het
maar: Ik heb 2 honden die heel
verschillend zijn hieronder zet ik de
verschillen op een rijtje
Buddy
Eet binnen no time haar bak leeg
Is dol op sjor spelletjes
Zwemt graag
Loopt graag voorop
Is dol op apporteren

Mazzel
Eet heel langzaam brokje voor brokje
Haalt liever een bal
Zwemt als het moet
Loopt achter me aan
Is dol op GG

Is dol op mensen
Ligt graag bij mensen in de buurt
Vind een nieuwe omgeving mega
interessant
Is niet bang voor harde geluiden
Vind naast de fiets lopen fantastisch
Is niet onder de indruk van een boze
stem
Speelt zelf met speelgoed het liefst
groot en lomp
Is één bonk energie
Loopt door de plassen
Speelt met andere honden
Lust paardenpoep en nog veel meer

Houd niet van vreemde mensen
Ligt op afstand van de mensen
Vind een nieuwe omgeving maar eng

Sleept van alles mee naar huis
(lege pet flesjes, snoepverpakkingen)

Is bang voor geluiden
Vind naast de fiets lopen maar zo zo
Is snel onder de indruk van een boze
stem
Speelt niet zelf met speelgoed
Doet het rustig aan
Loopt om de plassen
Speelt niet met andere honden
Eet geen andere dingen dan brokjes en
kaas
Laat alles op straat liggen

Buddy

Mazzel
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Wat een verschil tussen 2 honden en daar moet je als baas dan ook rekening mee
houden.
Als ik wel eens mopper op Buddy (als ze een hap paardenpoep neemt) dan zie ik
Mazzel in elkaar krimpen en moet ik hem direct weer vrolijk toespreken. Mazzel vindt
het fantastisch om GG te doen maar vindt het niet leuk om ver van me weg te zijn,
terwijl Buddy apporteren leuk vindt en best wel in de bosjes wil gaan zoeken of er
konijnen/dummy’s zijn.
Hoe komt dat nou dat verschil: Mazzel heb ik met 7 maanden overgenomen van een
fokker. Hij heeft een hartprobleem en is tijdens zijn socialisatie periode in Utrecht in
de kliniek voor gezelschapsdieren opgenomen geweest. Daardoor heeft hij in een
belangrijke fase in zijn ontwikkeling vervelende ervaringen opgedaan met mensen. De
studenten daar kwamen hem onderzoeken, bloed prikken enz. Dus vreemde mensen
betekent voor hem NARIGHEID! Daar komt waarschijnlijk ook de schrikreactie op
geluiden vandaan, want dat hebben wij thuis niet veroorzaakt.
Eenmaal thuis bij de fokker moest hij nog rustig aandoen en kon niet mee met de
dagelijkse lange wandeling en is hij dus beperkt gesocialiseerd.
Buddy heb ik zelf gesocialiseerd en heeft tot nu toe positieve ervaringen opgedaan en
dan geeft je hond een heel ander beeld.
Zo zie je maar een hond is een hond, maar niet alle honden zijn hetzelfde (gelukkig).
Buddy door het water en Mazzel erover heen

Gooit u wel eens een stok voor uw hond?
Als u de verhalen op deze website leest doet u het gegarandeerd nooit meer!!!!
http://www.stick-to-toys.com
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Vorige keer heb ik mijn honden voorgesteld.
Helaas heb ik er nu één minder… mijn lieve oude
Desso heb ik moeten inslapen. Het ging gewoon
niet meer, hij liep erg kreupel en dat werd
steeds erger. De pijnstillers werkten niet meer
goed genoeg, hij ging slechter eten en
vermagerde. Maar zijn koppie was
er nog goed bij. En de lange
wandeling liep hij nog graag mee,
liep hij door de pijn heen. Ik had
hem nog zo graag wat langer bij
me gehad, maar dan zou ik
egoïstisch zijn geweest. Ik heb zijn
laatste paar dagen zo fijn mogelijk
gemaakt, zo ben ik nog lekker met
hem naar het strand geweest. Hij
heeft ervan genoten! Maar nu is hij
er dus niet meer en ik mis hem
heel erg…
Gelukkig is er ook leuk nieuws. Want zoals gezegd heeft Ashlinn een nestje gekregen,
4 vrolijke en schattige pluizenbolletjes. Vanaf de leeftijd van vier weken mocht er
bezoek komen. Leuk voor de nieuwe eigenaren en goed voor de socialisatie van de
puppekes. Verbazend trouwens dat ze op deze leeftijd al “echte hondjes” zijn. Er werd
volop met elkaar gespeeld, gegromd en aan elkaar getrokken. Heerlijk om de zien! In
de loop van de weken werd het karakter steeds duidelijker. Het reutje een zacht
menneke, de meisjes waren hem al snel de baas. Het kleine blauwe teefje was wat
snel onder de indruk. De andere twee teefjes lekker pittig. Met 6 weken kregen ze de
eerste enting, ze waren best dapper! En daarna kon het echte werk beginnen… ik ben
begonnen met ze in de tuin te laten rotzooien. O.a. met een tunnel en een grote
rinkelbal. Wilde ik al eerder doen, maar het weer was nog zo koud… Ook mee de
straat op en in de auto, naar de winkels, het park, het station, langs de school… Alles
wel met mate natuurlijk, één ding per dag. Ondertussen kwam de chipper ook nog
langs, dus ze zijn nu deugdelijk
geïdentificeerd! En naar Utrecht
geweest, voor het oogonderzoek..
alle pupjes vrij van oogziekten!
Tja, en toen waren ze 8 weken en
werden
ze
één
voor
één
opgehaald. Leuk voor de nieuwe
baasjes, minder fijn voor mij… Het
zwarte teefje (Shady) zou nog
twee weken langer blijven……
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Maar ik moest dus een keus
maken.. welke van de 2 blue
merle teefjes zou blijven? Na veel
wikken en wegen (karakter, kleur,
bouw, grootte, hondensport) heb
ik besloten dat het grotere teefje
zou blijven: Firepond Caught By
Surprise. Haar dagelijkse naam is
Ceavah, dat is Keltisch (Schots
voor Caoimhe) en betekent “mooi,
zacht,
gracieus,
kostbaar,
geliefd”. Ik ben nu al dol op haar
en ik hoop dat ik haar een fijn leven kan geven, en dat we samen veel plezier gaan
hebben. Op dit moment doe ik de socialisatie-cursus met haar en we gaan straks
verder met de Puppycursus. Ook ben ik al bezig met het begin van Obedience…
Ashlinn heeft dus langzamerhand kunnen wennen aan een steeds kleiner aantal
“kinders”. Al die tijd was ze thuis bij de pups, dus ze was dolblij dat ze weer mee
mocht met de Uitlaat en de lange wandelingen. En we gingen ook weer beginnen met
de Combisport-les. Was voor ons allebei weer even wennen, maar ze pakte het goed
op. Binnenkort gaan we weer wedstrijd lopen, ze moet alleen in een hogere klasse
uitkomen, de B. Nu verwacht ik daar nog niet veel van. We hebben bijzonder weinig
kunnen oefenen op de nieuwe onderdelen. Nou ja, we zijn lekker samen bezig, het
trainen pak ik wel weer op…
Met Isthan ben ik wel door blijven trainen, hoewel… we zijn niet elke keer geweest,
want Isthan heeft zichzelf een nagel uitgetrokken. Waarschijnlijk in de bench in de
auto. Hij heeft daar bijna 2 weken mank door gelopen. Gelukkig is het goed geheeld,
misschien groeit de nagel nog terug…. Ook hij gaat weer de wedstrijden in, maar dan
in de Veteranen-klasse. Dus het is allemaal wat makkelijker, minder veeleisend. Maar
hij is nog enthousiast genoeg!
De Combisport met Brenn heeft even stil gelegen, omdat ik op dezelfde tijd
Socialisatie had met Ceavah. In mei gaan we weer starten. Maar ik train ook
Obedience met hem, dus we hadden nog genoeg te doen. Het heelwork (volgen) gaat
steeds beter. Ik kan mijn hand al wat hoger houden en hij blijft daar keurig onder
lopen, Met de retrieve (apporteren) zijn we nog druk bezig, maar we gaan met
sprongen vooruit. Vanavond ging hij voor het eerst met het blokje voor me zitten… ik
helemaal blij!
Ook met zijn moeder Aimey doe ik Obedience. Het is een slim hondje… een beetje té
slim! Ze doet zó haar best om op de juiste positie te lopen, dat ze heel onrustig is, ze
beweegt constant heen en weer. Dus we moeten de rust er weer inbrengen.. weer
vanaf het begin bezig met opbouwen. Het heeft aardig wat tijd gekost, maar ze krijgt
het door. Binnenkort gaan we weer wedstrijden lopen. Kijken of we voor de 2e keer de
Beginners kunnen winnen… dan kunnen we een klasse hoger. Duimen jullie voor ons?
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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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