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De zomerstop is inmiddels voorbij en de
nieuwe cursussen zijn weer gestart. De vier
weken waarin er geen reguliere trainingen
gegeven worden, zijn voorbij gevlogen. De
club heeft die periode echter niet stil
gestaan.
De
onderhoudsmensen
zijn
onverminderd doorgegaan, de pups hebben van enthousiaste leden de nodige
opvoedkundige trainingen gekregen en een aantal vrijwilligers zijn aan het werk
geweest om de behendigheidstoestellen te voorzien van een nieuw laagje verf. Er is
dus hard gewerkt en we willen alle betrokkenen hartelijke bedanken voor hun inzet.
Wat een club gevoel!
Ook op organisatorisch gebied heeft de club (helaas) niet stil gelegen. Zo heeft Anette
besloten om per 1 september te stoppen als coördinator van de GG. Uiteraard vinden
wij dit heel jammer, maar respecteren we haar besluit. Op het moment van schrijven
zijn we nog druk in gesprek met een of meerdere opvolgers. Anette, heel erg bedankt
voor je inzet als coördinator GG.
Helaas was dat niet de enige functie die neergelegd werd. Ook Suzanne heeft om
persoonlijke redenen per direct haar functie als bestuurslid neer gelegd. Een besluit
dat we betreuren, maar uiteraard respecteren. Suzanne, ik vond het prettig om je in
het bestuur te hebben. Heel erg bedankt voor je ideeën, je visie en je inzet !
Gelukkig hebben we inmiddels wel een nieuw bestuurslid gevonden in de persoon van
Carola Overvliet. Zij zal per direct het bestuur komen versterken en zich verkiesbaar
stellen als bestuurslid in de algemene ledenvergadering van 2012. Carola, alvast
welkom bij het bestuur !
En dan wil ik ook graag even van de gelegenheid gebruik maken om Ed Perdijk te
bedanken. Hij heeft besloten om, na jarenlange trouwe dienst, te stoppen als
behendigheidstrainer én als onderhoudsman. Ed, bedankt voor je tomeloze inzet. We
zullen je missen als vrijwilliger !
Dan is er ook een verandering die (bijna) alle betalende leden aangaat. Want vanaf nu
is het ook mogelijk om je lesgeld elektronisch te betalen. Jawel, de AHC gaat
(eindelijk) digitaal. Dit is nu nog alleen voor de disciplines van toepassing. Dus de
cursussen tot en met de SHH vallen nog even buiten de regeling. Die moeten nog
even contant blijven betalen en zullen mogelijk later dit jaar overgaan op digitaal
betalen. Volg de instructies voor het digitaal betalen nauwkeurig op, deze staan zowel
in dit clubblad vermeld als op de AHC website of vraag het aan je coördinator.
Dan wens ik jullie veel plezier met het lezen van dit clubblad !
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Even voorstellen………………
Mijn naam is Maaike Mey en ben inmiddels
alweer twee jaar lid van de AHC met onze
labrador Boef van 2,5. Samen met mijn
man Matthijs woon ik in Koudekerk aan
den
Rijn
waar
ik
mijn
eigen
schoonheidssalon aan huis heb. Sinds kort werk ik daarnaast als vrijwilliger voor de
Dierenbescherming als coördinator voor de jaarlijkse collecte in mijn woonplaats. In
dit voorstelbericht wil ik daar graag iets meer over vertellen.
Maar natuurlijk niet voordat ik een klein verslagje heb gedaan van het examen
Behendigheid 2 afgelopen 7 juli!!
Met wat gezonde spanning en ideale weersomstandigheden betraden we
donderdagavond het behendigheidsveld samen met de andere deelnemers (Corrie,
Marja, Nelleke, Thorbald en Djoerd en hun kanjers).
Elsbeth genoot van haar vakantie en schitterde door afwezigheid. Ook Jessica was er
niet in verband met een blessure van haar hond. De grote vraag van de avond was:
zou de inzet van trainers Wim en Petra, die ons de afgelopen maanden
„klaargestoomd‟ hebben voor Behendigheid 3, beloond worden met een 100%
slagingspercentage?
Examinator Willy en schrijver Harry waren er klaar voor en Marja beet met Indi het
spits af. De altijd zo behendige Indi twijfelde drie keer heel eventjes, vast door de
druk van het examen, maar dat mocht geen naam hebben. Geslaagd!
Toen was Boef aan de beurt. Al vanaf het begin is Boef er een van het „goed presteren
onder druk‟. Kan ie er soms in de training nog een potje van maken, zo loopt ie de
sterren van de hemel op het examen. Zo ook vandaag, min of meer. Twee
weigeringen: de eerste keer moest er even gesnackt worden (fijn die
konijnenkeutels!) en de tweede keer moest de borstel eerst worden geïnspecteerd,
want die hadden we echt nog nooit gezien hoor Wim!! Geslaagd!
Nieuwkomer Djoerd was voor het eerst op de club om te kijken of zijn Nori al klaar
zou zijn voor niveau 3. Supermoeilijk natuurlijk en het eerste rondje van Nori was dan
ook niet vlekkeloos, ze moest duidelijk even wennen aan de nieuwe toestellen. Na
deze disc ging de herkansing echter foutloos! De AHC is weer een talent rijker!
Ook Thorbald en Bolder hadden een herkansing nodig, niet zozeer vanwege Bolder
maar vanwege het feit dat Thorbald zelf ook een sprong nam (wisten jullie dat dat
niet mocht??!!). Maar ook zij zijn geslaagd en gaan door naar niveau 3, echt super.
Corrie en Ninya gingen de tweede keer ook goed en Nelleke en Moby sleepten de
eerste plaats in de wacht. Die kleine vliegt gewoon even foutloos over het parcours!
Super goed. Het om de beurt bij je roepen van je hond tussen de toestellen ging bij
iedereen goed en ook de insteek van de paaltjes ging bij iedereen goed genoeg. Er
zijn filmpjes gemaakt van het examen en van enkele eerdere trainingen. Voor wie het
leuk vindt: ze zijn te bekijken via de website van de AHC! Superleuk dat we allemaal
door zijn naar behendigheid 3. Maar nu eerst…. vakantie! Bedankt Wim en Petra voor
de fijne lessen!
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Dierenbescherming
Nu over de dierenbescherming. Toen ik mij vorig jaar wilde opgeven als collectant
kreeg ik te horen dat er in Koudekerk niet gecollecteerd zou worden omdat er geen
coördinator was. Erg jammer, want dat betekent natuurlijk ook een gemis aan
opbrengsten voor zo‟n goed doel. Reden om mijzelf als coördinator op te geven. Dit
jaar doe ik dat voor het eerst en de werkzaamheden bestaan o.a. uit het zorgen voor
voldoende collectanten, het verdelen van de straten, het rondbrengen van de
collectebussen en legitimatiebewijzen en de verdere administratie en afstemming met
het regiokantoor. En natuurlijk zelf flink mee-collecteren . Op dit moment ben ik
vooral bezig met het benaderen van mensen die al eerder hebben gecollecteerd en
met het werven van nieuwe collectanten. Het is leuk om te horen dat er veel mensen
zijn die graag even hun handen uit de mouwen steken om de dieren, die het minder
goed getroffen hebben dan onze viervoeters, te helpen. Ik probeer om ruim voldoende
collectanten te vinden, zodat iedereen in ongeveer twee uur klaar kan zijn. En dat lijkt
aardig te gaan lukken!
Collectanten gezocht
De dierenbescherming is nog altijd op zoek naar collectanten voor haar jaarlijkse
collecte rondom Werelddierendag op 4 oktober. Wil je bijdragen aan het bestrijden
van dierenleed door op één of een aantal avonden in de collecteweek (2 t/m 8
oktober) langs de deuren te gaan in jouw eigen woonomgeving? Meld je dan aan. Wil
je eerst meer weten? Je kunt mij er altijd naar vragen op donderdagavond op de club
of via 071-3410198, maar je kunt ook naar het regiokantoor Rijnland bellen of mailen,
071-3316192 of r.moltmaker@dbrijnland.nl.
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Communiceren, hoe doe je dat?
Sinds enige tijd zit ik in het bestuur van onze
club en zoals in mijn profiel op de site te lezen is
vind ik communicatie een essentieel onderdeel
voor het goed functioneren van een vereniging.
Maar wat is communicatie nu eigenlijk? Is het voldoende om mijn eigen enthousiasme
en positieve kijk op dingen over te brengen aan anderen of kan ik meer betekenen?
Via internet ben ik op zoek gegaan naar wat handvaten en als eerste vond ik de
volgende definitie:
Communicatie is een ongehinderde verbinding tussen mensen ten behoeve
van het overdragen van meningen, gedachten, ideeën, gevoelens.
Oké, maar hoe doe je dat dan?
Terug naar internet en daar vond ik het stuk: “communiceren hoe doe je dat?”
Hierin wordt duidelijk beschreven; wat communicatie is; hoe je een goede vraag kunt
stellen; hoe je om kunt gaan met het geven en ontvangen van feedback; hoe je om
kunt gaan met conflicten en hoe je kunt samenwerken.
Een goed leesbaar stuk dat alle facetten van communicatie behandelt.
Aan het eind had ik gehoopt de kant en klare oplossing te vinden, maar die bleef
helaas uit.
Goed communiceren is een vak apart dat je kunt leren doormiddel van heel veel
communicatie regels.
‟t Ja ….., maar hoe kan ik nu mijn steentje bij dragen aan een goede communicatie
binnen onze club, aangezien communiceren ook mijn vak niet is?
Ik weet het nog niet, maar heb me wel voorgenomen om me zoveel mogelijk
communicatie regels eigen te maken en daar naar te handelen, maar neem het me
niet kwalijk als ik er af en toe nog eens één vergeet, ik doe mijn best.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het stuk “communiceren, hoe doe je dat” kijk dan op
www.blinn.nl en zoek naar communicatie
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Hond en baas beloond voor poepzakjes
TILBURG Vier studenten aan de School of
Humanities van Tilburg University hebben een
multimedia poepbak met touchscreen ontwikkeld,
waarmee het hondenpoepprobleem aangepakt moet
worden. De studenten hebben de uitvinding de naam
SnoepDog mee gegeven. Als de hondeneigenaar een poepzakje in de SnoopDog gooit,
komen er brokjes uitrollen voor de hond. Het is nog niet duidelijk of de studenten het
prototype via een bedrijf op de markt gaan brengen. ”Het ontwerp heeft ons de
nodige energie gekost, maar nu het is gepresenteerd zijn we eindelijk apetrots‟‟, zegt
één van de studenten Ralph van den Broeck.
”De SnoepDog is er niet op gemaakt om straf uit
te delen, maar vooral om de hondenbezitters er
bewust van te maken dat belonen voor goed
gedrag het belangrijkste is‟‟, zegt student Mikail
Acun. Het prototype is een grote bak waar de
hondeneigenaar kan inloggen en vervolgens
volle poepzakjes in kan gooien. Als dank komen
er hondenbrokjes uit. De hondeneigenaren
krijgen daarnaast een persoonlijke pas waarmee
ze kunnen sparen voor belastingkorting of kans
kunnen maken op speeltjes voor de hond. Met
het hondenkoekje dat uit het apparaat komt,
kan de hond zo geconditioneerd worden dat deze
alleen in de buurt van de bak poept. De
SnoepDog is getest bij de hondentraining van de dierenbescherming in Breda.
Algemene eindconclusie was dat mensen erg positief tegenover het prototype staan.
Belastingkorting is voor de hondeneigenaren een goede stimulans om de hondenpoep
op te ruimen. Bron: www.telegraaf.nl, 18-5-2011

Roomijs voor honden met melkallergie
Het Zwitserse voedingsconcern Nestlé heeft in de Verenigde Staten een nieuw product
toegevoegd aan zijn bestaande assortiment: roomijs voor honden die lactoseintolerant zijn.
Het roomijs bevat volgens de voedingsgigant proteïnen van superieure kwaliteit,
vitaminen en mineralen, maar geen melk. Baasjes kunnen hun troeteldier verwennen
met twee verschillende smaken: vanille of pindakaas.
Het verfrissende hondenhapje wordt gecommercialiseerd door het merk Frosty Paws,
waarvan Nestlé al sinds 1991 eigenaar is en dat al langer hondenijs verkoopt.
Bron: www.ad.nl, 20/08/2011
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De AHC gaat digitaal! Naast het contant betalen van het lesgeld in de les, is het nu
ook mogelijk om het lesgeld elektronisch te betalen. Binnen de AHC zijn er 6
verschillende disciplines met ieder hun eigen coördinator, lesindelingen en begroting
(budget). Om het overzichtelijk te houden zijn er daarom een aantal spelregels
opgesteld. . . . .
De puppen en de socialisatiegroepen gaan (nog) niet digitaal. Voor die groep
verandert er dus niets en blijven contant betalen. De overige disciplines hebben een
eigen code gekregen:
Apporteren
Behendigheid
Combisport
Flyball
Gehoorzaamheid
Opvoed
Examen

APP
BEH
COM
FLY
GG
SHH
EX

Cursisten kunnen hun lesgeld overmaken op Rabobank rekeningnummer
15.93.18.084 t.n.v. Alphense Hondenclub te Alphen aan den Rijn. Bij de betaling moet
in de volgende volgorde vermeld worden:
Discipline, voornaam én achternaam cursist, roepnaam hond, lesuur (of
examen)
Belangrijk: er moet PER cursus betaald worden. Dus worden er meerdere cursussen
gevolgd (met dezelfde of andere honden), dan voor iedere cursus het lesgeld apart
overmaken!
Een voorbeeld: Er wordt apporteren en flyball getraind en een GG1 examen gedaan
door dezelfde persoon met dezelfde hond. Dan worden er dus 3 overboekingen
gedaan. Namelijk:
€ 50,- o.v.v. APP, Femke Wiegel, Tiësto, 20:00 uur
€ 50,- o.v.v. FLY, Femke Wiegel, Tiësto, 20:00 uur
€ 16,- o.v.v. EX, Femke Wiegel, Tiësto, GG1

Verantwoordelijkheden :
- De cursist is zelf verantwoordelijk voor een tijdige en juiste overboeking van het
lesgeld.
- De coördinator (of de cursusadministratie van de discipline) is verantwoordelijk dat
de cursist tijdig op de hoogte gebracht wordt dat er betaald moet gaan worden én
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voor de controle op de betaling. Eventueel verkeerd geboekte betalingen worden
doorgegeven aan de penningmeester. Elke coördinator heeft inzicht in de
bankrekening met behulp van een eigen pas en kan zodoende zelf de stortingen
controleren door te zoeken op hun code.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de rekening en de bijbehorende
geldstromen. De penningmeester zorgt daarom voor de overschrijvingen van saldo
naar de algemene AHC rekening én voor de terugboeking van eventuele foutieve
betalingen.
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Voorbereidingen voor judging mijn 2e Cynosport
Wold Games
Het is een poosje stil gebleven vanuit de VS
sinds de uitnodiging om in oktober opnieuw als
behendigheid -scheidsrechter naar de Cynosport
World Games te mogen komen. Op een automatisch gegenereerde mail in mei na, dat
bevestigde dat ik één van de geselecteerde USDAA-jugdes ben, bleef verdere
berichtgeving een poosje uit. Maar sinds medio juli is er meer bekend geworden.
De hoofdscheidsrechter van het toernooi, Tom Kula die dit ook vorig jaar al was, heeft
aan mij het ontwerpen van vier onderdelen toebedacht. Ik mag nu een Grand Prix
parcours, een Steeplechase en voor de International Handler Challenge Class (IHC)
een standard en een jumping parcours op gaan zetten.
De Grand Prix is een “gewoon” vastparcours, dus met alle toestellen in een redelijke
moeilijkheidsgraad.
Steeplechase is een sneller te lopen parcours in een jumpingstijl maar met daarin wel
een schutting. In dit parcours hoort de slaom of de schutting twee maal genomen te
worden. (In een ontwerp dat ik op de USDAA-site als studie materiaal terug gevonden
heb, kwamen deze ook eens allebei dubbel in de route voor.) Vorig jaar heb ik met
mijn ontwerp van een Steeplechase de zinderende finale op zaterdag avond mogen
keuren. Dat vond ik toen een enorme eer en voor mij een hoogtepunt van dat
geweldige toernooi.

Sinds dit jaar selecteert de USDAA in de International Handlers Challenge Class de
deelnemers voor het IFCS wereldkampioenschap behendigheid. In deze klasse worden
de deelnemers uitgedaagd te demonstreren dat zij de type parkoersen aan kunnen die
op het hoogste niveau in de VS en in internationale competities geboden worden.
Zoals vrijwel alles zijn de reglementen hiervoor door de USDAA behoorlijk
gedetailleerd vastgelegd met een opsomming van alle eisen die aan het
parcoursontwerp gesteld worden. Dit vergt een aparte studie van mij om de gewenste
uitdagingen in mijn ontwerpen aan te kunnen bieden. Gelukkig merkte Tom al op dat
de ontwerpen die wij in Europa maken hier gewoonlijk al aan voldoen. Dus ik ben
maar “gewoon” begonnen om een spannende Standard (dat is een vastparcours) en
Jumping met alle mogelijke uitdagingen te ontwerpen.
Ook dit jaar maak ik dankbaar gebruik van de expertise van Gert Siekmans, die in
2006, 2007 en 2009 al scheidsrechter bij de Cynogames was. Hij heeft mijn
ontwerpen bekeken en voorzien van opmerkingen en suggesties. Ruim voor de
“deadline” van 10 augustus heb ik mijn ontwerpen ingestuurd.
Door de USDAA worden de ontwerpen beoordeeld door een heel ervaren team
scheidsrechters, dat straks ook tijdens het toernooi de leiding naast de ringen heeft.
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Omdat ik deze mensen nu ook persoonlijk ken, ben ik nu nog meer benieuwd dan de
vorige keer naar hun reacties op mijn ideeën.
Omdat we deze keer ook weer wat meer van de VS willen zien dan alleen het
Kentucky Expo Centre en het hotel waar we logeren, koppelen we onze vakantie 2011
aan deze reis. De plannen hiervoor zijn nog niet helemaal rond, maar we richten onze
blik op de nationale parken die in het westen (dat is de “andere” kant) liggen.
Hiervoor zullen we wel wat meer afstanden moeten gaan overbruggen dan de rondreis
–New York – Louisville – Niagarra – New York – die we in 2010 gemaakt hebben. Dus
behalve de retourtjes over de Atlantische oceaan zijn er ook tickets voor continentale
vluchten aangeschaft. Voor de rondreis vanuit San Francisco naar Los Angeles moeten
we nu echt keuzes gaan maken, want we willen meer doen dan alleen autorijden.
Voor suggesties staan we nog open.
Binnenkort zetten we het reisverslag naar de Cynogames op de site
wimbekendam@waarbenjijnu.nl weer voort. Dus als je up-to-date wil blijven met de
2011 berichtgeving, houdt deze dan in de gaten.
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Anette Lens,
Coördinator Gedrag en Gehoorzaamheid.
U weet waarschijnlijk wel hoe het gaat. Je hebt
een hond en je wil er iets mee gaan doen. Samen
met haar hond Bobby is Anette bij de AHC terecht
gekomen. Hondensport was de volgende stap, zo kwam zij bij de behendigheid en
gehoorzaamheid terecht.
Ondertussen beland je steeds dieper in de vereniging en leg je steeds meer contacten.
Dit zal voor Anette niet zo moeilijk zijn geweest, het is een spontane vrouw die
gemakkelijk contact maakt en daarnaast ook graag lacht.
Dan komt er een moment dat er vrijwilligers nodig zijn.
Zo is Anette in 2007 gevraagd of zij coördinator voor de discipline Gedrag en
Gehoorzaamheid binnen de AHC wilde worden. Sinds oktober 2007 heeft zij deze taak
vol verve op zich genomen.
Voor degene die zich afvragen wat doet een coördinator zoal doet, dan kunt u beter
zeggen wat doet een coördinator eigenlijk niet.
Vol overgave heeft Anette zich de afgelopen jaren ingezet voor de gehoorzaamheidsexamens op de AHC, in de praktijk betekend dit het afnemen van proef-examens en
op de zaterdag van het examen aanwezig zijn. Zorgen dat de FHN de juiste gegevens
heeft van de kandidaten, keurmeesters uitnodigen. Zorgen dat er iemand achter de
bar staat, bedankjes, vrijwilligers die assisteren en ga zo maar door.
Dan hebben we het nog niet over het beantwoorden van de e-mail van de
gehoorzaamheids-cursisten en het indelen van de nieuwe cursussen. Werven van
nieuwe trainers, vervangen van trainers, vergaderen met andere coördinatoren en
waarschijnlijk is dan nog lang niet alles genoemd wat Anette allemaal gedaan heeft in
de afgelopen vier jaar.
Anette heeft gezorgd dat de GG weer op de kaart kwam te staan binnen de AHC.
Hiermee heb je een dikke pluim verdient, vang je hem op?
Vier jaar zo intensief met je club bezig zijn, geweldig. Maar begrijpelijk dat je nu het
stokje wil doorgeven aan een ander.
Anette heel erg bedankt voor al je inzet. Ga nu vooral genieten van het trainen met je
hond. We hopen je nog lang tegen te mogen komen op en rond de AHC.
Voor degene die gehoorzaamheid trainen en hebben getraind, doe spontaan en
bedank Anette even persoonlijk als je haar ziet lopen.
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Hond krijgt facelift
SELBY - Niet alleen mensen gaan voor duizenden
euro's onder het mes voor een facelift. In Engeland is
namelijk voor ruim negenduizend euro de kop van
een hond gerenoveerd. De reden? Zijn vel begon
steeds verder over zijn ogen te hangen, waardoor de
arme Junior (5) blind dreigde te worden.
Zijn bezorgde baasjes Denise en David Smart uit het Engelse Selby wilden niet dat
hun hond blind zou worden en besloten hem een facelift te geven, zo meldt de
Yorkshire Post donderdag.
Volgens de specialist die Junior onder handen nam was
de drie uur durende ingreep de 'meest uitdagende'
operatie die hij tot nu toe uitgevoerd heeft.
De 42-jarige Denise is helemaal blij met het
eindresultaat. "Ook al duurde de operatie zo lang het
was het zeker waard; Junior ziet er nu veel minder
chagrijnig uit en hij is veel blijer nu", vertelt de dolblije
vrouw tegen de krant.
Junior voor de ingreep (linker foto) en na de facelift.
Bron: www.telegraaf.nl, do 18 aug 2011
Merkwaardigste race ooit: hondenren met apenjockeys
Niet alleen mensen oefenen het beroep van
jockey uit, ook Capucijneraapjes kunnen dat. Op
de rug van een flinke hond welteverstaan. Waar
anders dan in de Verenigde Staten wordt
jaarlijks het Banana Derby 'Chimpionship'
gehouden.
De harige sterren, ook wel 'America's Favourite
Monkey Jockeys' genoemd, moeten getooid in
prachtige satijnen overhemdjes een circuit
afleggen op de rug van een flink formaat
honden. 'Reken maar dat zowel de dieren als het
publiek hier enorm veel plezier aan beleven,'
aldus organisator Philip Hendricks. Hij kreeg
naar eigen zeggen bij toeval de aapjes in
handen via zijn schoonvader, die de aapjes
trainde
als
huishoudelijke
hulp
voor
gehandicapten.
'Maar dat bleek niet te werken, dus hebben we
de aapjes bijgeschoold en dat blijkt een groot
succes,' aldus Hendricks. (Coen Brandhorst)
bron: www.ad.nl. 02/08/11© photo news
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De hoeveelheid parkeerruimte op het AHC terrein
is zeer beperkt. Zeker nu het parkeren op de
grasstroken buiten het terrein een bon van 70
euro op kan leveren, nemen de parkeerproblemen
toe.
Hierbij het verzoek om bij het parkeren zoveel
mogelijk aan te sluiten en geen grote ruimtes tussen auto‟s vrij te laten, zodat er voor
zoveel mogelijk auto‟s plaats is.
Let er bij parkeren verder op dat er voldoende ruimte overblijft zodat de kantine
bereikbaar blijft voor nooddiensten als de ambulance of brandweer.
Is er geen plaats meer op het AHC terrein, parkeer dan uw auto op één van de
nabijgelegen beschikbare bedrijfsterreinen.
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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

Uw dierenspeciaalzaak in de
Ridderhof

Voor uw bestelling:
0172-421851
Ook voor onze bezorg service!
EXTRA A.H.C. AANBIEDING:
POT MET 70 MEATY STRIPS OF
STICKS

€ 3,99
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BIJ INLEVERING VAN DE INGEVULDE HOEK:

NU VANAF 20 % KORTING

OP
ALLE GROTE BALEN VOOR HOND
(VANAF 7,5 KG)
EN KAT (VANAF 4 KG)
Bijvoorbeeld:
Eukanuba large: €49,95
Royal Canin maxi adult: €47,45
Pets Place Premium: €23,99
*Deze aanbieding is geldig maandag 29-08 t/m
zaterdag 10-09-2011

Postcode
…..
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Boomer wordt nog eens een BH
(Bekende Hond)!!
Hoe het allemaal begon…..
Ik heb hem ooit eens voor de lol
ingeschreven op een castingsite, zo af en toe
eens foto's gestuurd om het up-to-date te houden en vorig jaar had hij mogelijk een
fotoshoot. Dit ging net aan niet door, hij werd 2e keus, maar nu werd ik midden juli
gebeld door dat castingbureau. Of ik a.s. vrijdag vrij had? Toevallig die week eenmalig
wel ja!
Boomer zat bij de top 3 van honden die uitgekozen waren voor een 'filmpje'. 2 dagen
later werd ik gemaild dat Boomer uitgekozen was! Hij moest vrijdagochtend om 7:45
uur in Hoofddorp verschijnen en na het filmen van een aantal scènes zou er verder
gefilmd worden op een andere locatie, in Amsterdam.
Zijn job; sociaal doen met 'de familie' en blaffen naar de TV.
De dag zelf………
We moesten vroeg op, om op tijd te zijn, maar net voor de afslag kwamen we in een
lange file terecht. Toch waren we nog op tijd, gelukkig!
Boomer was gevraagd voor een reclame van UPC, waarbij hij tegen een Cheeta op tv
zou moeten blaffen om te laten weten hoe scherp het beeld wel niet was; zelfs de
hond reageert erop! Blaffen is voor Boomer zoals vloeken is voor mij en sommige
andere mensen; dat DOE je niet! Gelukkig kan hij blaffen op commando.
Boomer mocht als eerste gewoon aanwezig zijn, terwijl de familie aan het zappen
was. Daarna moest hij al blaffend van de bank afspringen en naar de tv rennen, wat
prima ging na 1x oefenen en wat grommen om z'n keel te schrapen. Daarna weer
gewoon aanwezig zijn en vooral in de camera kijken, wat heel goed ging! Logisch, ik
stond achter de camera opgesteld en hij maakte vrijwel continu oogcontact, om te
kijken of het allemaal nog goed ging.
Toen hij alleen werd opgenomen, dat hij voor de tv moest staan blaffen, had hij het
gehad na 4x de take. 'Blaf zelf maar!' Zo stond hij me aan te kijken. Die laatste take
was al een twijfelgeval of die eigenlijk wel moest, want ze hadden juist ervoor het
erover gehad dat ze eigenlijk wel voldoende en mooi materiaal hadden. Waarschijnlijk
heeft hij dat gehoord, want hij vertikte het echt om nog te blaffen.
De gezinnen (en de volledige crew) waren weg van hem, ik heb heel vaak gehoord dat
hij zo lief, mooi en vriendelijk was. Ook dat hij heel professioneel was en dit vast veel
vaker gedaan had (helemaal nooit dus!). Hij lag bij die vreemden op de bank, op
schoot, liet zich aaien, liet zich een stukje opzij duwen voor een beter beeld, alles was
goed. Ondertussen hield hij vrijwel continu oogcontact met mij, of het echt goed was,
maar echte stress heb ik niet gezien bij hem.
Later op de ochtend kwam de familie zogenaamd aan bij het huis en moest hij enkele
malen mee naar binnen en weer naar buiten, om opnieuw de shoot te maken. Dit
vond hij maar vreemd, want ik bleef natuurlijk buiten, buiten beeld. Toch deed hij ook
dit geweldig, liep netjes mee en vond alles eigenlijk wel prima.
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Na even pauze was er een lunch en vervolgens locatiewissel. Eenmaal in de auto viel
hij direct in slaap, logisch ook, want hij was bijna non-stop bezig geweest. Het lijkt
niets, beetje op de bank hangen en geaaid worden, maar het waren wel vreemden
voor hem en dat in een kamer waar alleen al aan crew zo'n 15 mensen waren.
Op de andere locatie eerst weer de aankomst-vertrek spelen, weer heen en weer
lopen terwijl hij eigenlijk naar mij wilde, maar hij liep toch netjes mee. Daarna weer
op de bank voor een 'interview' en een beetje actie, omdat hij er maar bij ging liggen,
zo moe was hij ondertussen geworden. Die actie kregen we door de 'baas' van
Boomer kleine stukjes frikadel te geven; toen had hij weer aandacht!
Het gezin werd geïnterviewd door Johnny de Mol over hun ervaringen, maar dan is het
ook wel leuk als Boomer er een beetje aandachtig bijzat natuurlijk. Dat is gelukt, met
de frikadel.
Na weer een korte pauze voor Boomer werd er vanuit een andere hoek gefilmd en
terwijl wij eigenlijk al klaar waren, werd Boomer teruggeroepen; Johnny wilde hem op
schoot tijdens nog een paar shoots van het 'interview'. Natuurlijk heb ik daar een foto
van gemaakt!
Hierna zat de lange dag erop voor Boomer, uiteindelijk is hij ruim 5 uur bezig geweest
met korte tussenpozen! Het wachten tussendoor viel heel erg mee, dat zal op de hele
dag zo'n 1,5 uur geweest zijn.
Er was iemand heel erg bang van honden, maar Boomer heeft haar helemaal
ingepakt. Ze vond hem geen hond om bang voor te zijn, daar was hij te vriendelijk en
te lief voor. Hij heeft zich dan ook fantastisch gedragen, was niet zenuwachtig en zijn
blaf-shoot was met 4 takes gedaan.
Kortom, hij heeft volgens mij iedereen op de set om z'n pootje gewonden, nu de rest
van NL nog..;) En wij hebben een hele leuke dag gehad, die zeker voor herhaling
vatbaar is! Maar nu eerst maar eens afwachten op de commercial en hoe die
ontvangen wordt.
Ik heb de hele dag door gehoord hoe fantastisch Boomer wel niet is, hoe mooi hij
eruitziet, hoe goed hij het deed en vooral hoe professioneel! De crew wist niet dat dit
onze eerste keer was en ze waren ervan overtuigd dat hij dit veel vaker deed.
'Het gezin' zat af en toe te grinniken dat Boomer frikadel kreeg, net zoals de rest van
de aanwezigen dat wel grappig vond, maar ze waren het er allemaal over eens dat hij
het heel goed deed! En dan heeft hij wat mij betreft best wat frikadel verdient.
Uiteindelijk heeft hij gedurende de hele dag een halve frikadel gegeten, dus valt heel
erg mee. Hij mag best een beetje verwend worden en van brokjes krijg je alleen maar
een droge strot, nietwaar.
Ik heb een aantal keer de vraag gekregen wat ik toch met hem gedaan had, hij is zo
mooi wit, zeker in bad gedaan gisteren/geföhnd vanmorgen? Niet dus, alleen beetje
geborsteld…. Is zeker heel veel trainen, iedere dag, zo'n hond, hij is zo gehoorzaam?
Nee hoor, dit blaffen oefen ik eigenlijk nooit, alleen nu voor de opdracht 15-20x over
3,4 dagen. Al die kunstjes die hij kan (hij sloofde zich natuurlijk lekker uit als we
pauze hadden, in de hoop op meer frikadel), dat kost zeker veel tijd? Daar ben je toch
wel iedere dag mee bezig, of iedere week? Nee hoor, wat hij kan, kan hij. Al met al,
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erg leuk om te horen en om te zien hoe hij gewaardeerd werd. Kreeg ook nog het
compliment dat veel mensen zich voordoen als hondenfluisteraar, maar dat het bij mij
en Boomer gewoon natuurlijk was, dat we gewoon een hele goede band hebben en
dat het duidelijk is dat hij alles doet omdat hij dit voor mij wil doen, niet omdat het
moet. Kortom, allemaal erg leuk om te horen.
Er was ook een set-fotografe, die heeft geweldig mooie foto's van Boomer gemaakt,
maar helaas krijgen we die waarschijnlijk nooit te zien. Dat vind ik wel erg jammer.
Boomer met Johnny de Mol op de foto. Hij is overigens echt erg aardig!
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En na zijn laatste optreden, bij Johnny op schoot, die hem overigens een zoen op zijn
kop gaf, waarna Boomer heel verbaasd keek wat hij nou toch weer gedaan had...
Normaal wordt hij alleen door Elyna op zijn flank gezoend. Als afscheid schopte hij
Johnny even hard in zijn ballen bij het van schoot afspringen. Gelukkig kon die er wel
om lachen, of hij deed alsof.
The day after…….. Boomer verdwenen!
Vanmorgen ging ik met Elyna en Boomer op pad; eerst naar de Ikea, waar hij niet in
mag, daarna naar de Intratuin waar hij wel in mag en het altijd leuk vindt.
Aangezien Boomer het altijd leuker vindt om mee te gaan, zelfs al moet hij in de auto
wachten, dan thuis te blijven, mocht hij mee.
Bij de Ikea mag hij niet mee naar binnen, dus daar blijft hij dan in de auto. Raampje
open, dakje open, Boomer uit de kofferbak op de voorstoel, waar hij altijd de wacht
houdt op mijn stoel. Toen ik terugkwam met Elyna was hij echter verdwenen! Ik
schrok me rot, dacht dat iemand m‟n auto opengemaakt had, hem eruit gehaald en
daarna weer dicht en op slot ofzo….. Ik liep een rondje om de auto, of hij misschien
ergens anders zat (alsof ik zo'n grote auto heb, met mijn Cuore), nog een rondje,
maar niks, geen Boomer. Ik riep hem, dacht dat hij dan misschien nog in de
parkeergarage was, als hij uit de auto was, maar geen reactie.. Uiteindelijk doe ik de
auto open, roep nogmaals heel hard 'Boomer!' en daar kwam hij, helemaal slaperig,
tevoorschijn van de passagiersbeenruimte...
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1. Stel jezelf even voor, wat is je rol binnen de
Alphense Hondenclub?
Mijn naam is Anouk Lens en ik train samen met
mijn hond Bobby bij de Alphense Hondenclub.

2. Hoe lang doe je dit al?
Ik train zo‟n 3 jaar met Bobby.
3. Hoeveel honden heb je op dit moment?
Wij hebben thuis twee honden, maar ik train zelf alleen met Bobby.
4. Wat zijn de volledige namen en geboortedata van je honden?
Bobby is een kruising en is geboren op 29-07- 2001 en Blacer heet officieel Impuls de
La Rouquine en is geboren op 17-01-2009.
5. Hoe ben je aan hen gekomen?
Bobby hebben we gekregen, nadat de echte eigenaar niet is op komen dagen en me
moeder hem weg wilde hebben bij het huis dat slecht voor hem zorgde. Blacer hebben
we uit Friesland van een hele aardige fokker.
6. Heb je cursussen met je honden gevolgd? Welke?
Met Bobby heb ik mijn SHH gehaald en daarna ben ik begonnen met de Combisport.
Sinds kort loop ik ook behendigheid met Bobby.
7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je honden?
Bobby is een lieverd en er is volgens mij niemand die Bobby niet lief vindt. Al is hij de
laatste tijd chacho aan het worden, omdat hij oud en blind wordt. Bobby is geen
knuffel hond en dat vind ik jammer, aangezien Blacer er geen genoeg van kan krijgen.
Een minpunt aan Blacer is dat hij niet altijd zo makkelijk in de omgang is.
8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je honden?
Een sjorspelletje vind Bobby erg leuk, zolang het maar met zijn tweeën is. Blacer vind
alles leuk, zolang hij maar bezig is.
9. Wat eten je honden het liefst?
Bobby is naast brokken, gek op kaas en cakebeslag. Blacer vind raketjes ook erg
lekker.
10. Wat of waar zijn de favoriete slaapplaatsen van je honden?
Bobby heeft een heerlijk eigen kussen en Blacer heeft zijn eigen bench.
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11. Gaan de honden mee op vakantie?
Als we niet gaan vliegen, gaan de honden altijd mee. Met Bobby is dat nooit een
probleem geweest omdat die zich makkelijk aanpast aan de situatie. Blacer is een
ander verhaal. Die is niet zo makkelijk, dus moeten we meer op hem letten, maar hij
gaat wel gewoon mee. Het is iets meer aanpassen.
12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu hebt?
Waarom wel of niet?
Dat ik ooit een nieuwe hond neem is zeker, maar wat voor ras dat is zou ik nu nog
niet weten. Bobby is niet echt mijn hond maar meer de hond van mijn moeder en het
duurt nog wel even voordat ik een eigen hond kan nemen.
14. Wat is het dag patroon van je honden? (Bijvoorbeeld is je hond de halve of hele
dag alleen).
Ik denk dat mijn honden een prachtig leven hebben. Ik studeer dus ben vaak thuis.
Mijn moeder werkt tot 3 uur „s middags, dus eigenlijk is er de hele dag wel iemand die
zich met de hondjes bezig houdt. Verder wordt er veel getraind of leuke dingen met
ze gedaan. Ik denk dat mijn honden het goed getroffen hebben bij ons thuis.
15. Wat wil je graag nog bereiken met je honden?
Ik heb met Bobby al heel veel bereikt en daar ben ik trots op. Ik wil lekker door
blijven trainen met hem tot hij te oud is.
16. Loop je wedstrijden/shows?
Ik loop combisport wedstrijden en behendigheid wedstrijden. Met de combisport ben
ik zelf Nederlands kampioen geworden in de C-klasse. Ik wil ook graag combisport
wedstrijden blijven lopen, want Bobby vindt dit ook leuk. Behendigheid blijven we
trainen, maar voor de wedstrijden heb ik geen tijd meer door mijn studie. We zitten
wel nu in de Veteranenklasse vanwege zijn leeftijd.
Ik geef de pen door aan Leontienne Broekman.
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Een klein hondje, een nieuwe ervaring.
Een mens voor kleine hondjes ben ik niet echt,
ik vind alle honden leuk, ze hebben allemaal
wel wat, maar bij het opvangen van honden
heb ik toch altijd gekozen voor de wat grotere
pups of grotere volwassen honden.
Maar dit keer kreeg ik Campeon in de opvang, een pupje van 20 cm groot en ruim 2
kg zwaar, 2 maanden oud. Ik weet dat er
nog kleinere hondjes zijn, maar dit was voor
mij toch wel heel mini. Wel superleuk om dat
ook eens te ervaren. En dan leer je zo‟n heel
klein hondje kennen, en dat is toch wel een
hele leuke ervaring. Nu was het met dit
pupje het geval dat hij dacht dat hij nogal
wat groter was dan hij was. Nergens bang
voor en zeer ondernemend.
Ik wist het al, maar ik maakte nu van dichtbij
mee hoe mensen het dus voor elkaar kunnen
krijgen om van zo‟n klein hondje een klein blaffend ettertje te maken. Je bent geneigd
om als je bij één of meerdere honden komt buiten waar zo‟n kleintje ongeveer twee
keer in de kop past, hem op te tillen. Ik wist dat ik hem dan ook heel snel zou
verpesten en deed dat dus niet, maar ik moet zeggen dat dat soms wel even slikken
was als er zo‟n grote hond, waar mijn pupje qua formaat twee keer in de kop zou
kunnen, met hoge houding op mijn pupje afkwam en waar mijn pupje gelijk zonder
enige terughoudendheid tegen op sprong, je weet toch nooit hoe zo‟n hond reageert.
Mensen zeggen wel vaak dat een volwassen hond een pup niets doet, maar helaas is
mijn ervaring anders. Sommige pupjes die ik opvang zijn veel te jong bij de moeder
vandaan gehaald (gevonden in vuilnisbakken e.d.) en daarna heel geïsoleerd gebleven
en die kennen de hondentaal niet goed en juist die honden worden vaak gegrepen en
in een roedel afgemaakt. Maar gelukkig ging dat met dit pupje altijd goed. En hij
leerde heel snel hoe hij zich moest gedragen naar andere honden. Soms met een
grom en een snauw, maar nooit erger.
Hij begon ook stoer naar mijn honden te blaffen als hij ze wilde uitdagen. En omdat ik
hem wel op de bank naast mij liet slapen probeerde hij dan wel eens van de situatie
gebruik te maken om vanaf die positie enige indruk op mijn honden te maken. Al snel
leerde hij dat niet meer te doen omdat hij gelijk tussen mijn geïrriteerde honden
geplant werd en gelijk weg gegromd werd en letterlijk wegstoof voor ze. Een lachfilm
van de beste soort. Een erg leuk spelletje voor hem was om Tara, die helemaal niets
van buitenstaanders en vooral pupjes moet weten, steeds uit te dagen door aan haar
staart te gaan hangen, Tara draaide zich dan briesend om en pupje schoot als een peil
uit een boog weg. Lina bleef heel rustig, tilde even haar lip op als pupje weer eens
met hoge staart en stoer op haar af liep, en meestal ging pupje dan ook
rechtsomkeert, maar haar geheugen werkte nog niet helemaal op volle kracht en
soms liep ze dan toch even door en sprong tegen Lina op, waarna hij na een hap van
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Lina te hebben gekregen, gillend als een speenvarken wegliep. Om dat dan weer een
paar dagen niet te proberen.
Hij was samen met een ander, groter pupje, gekomen, waar hij ook dikke maatjes
mee was en heerlijk mee kon spelen. Maar nadat de andere pup naar een nieuw
baasje was gegaan, moest hij het helemaal alleen redden hier en op zoek naar een
speelkameraadje tussen mijn eigen honden. Dat vond hij dan gedeeltelijk in Donna,
die wel van rustige stoeispelletjes houdt, maar rennen gaat haar wel te ver. Dus dat
doet pupje dan achter speeltjes aan en buiten met andere hondjes op een veldje. Hij
heeft inmiddels wel geleerd dat het niet zo slim is om zo maar op alles en iedereen af
te stuiven, dus kijkt hij nu wel eerst even hoe de zaken er voor staan. En sommige
honden benadert hij toch maar niet al te enthousiast.
Met die naaldjes in zijn bek wil hij erg graag op handen bijten en eigenlijk in alles
waar je maar op kunt bijten, vooral neuzen vindt hij erg aantrekkelijk. Maar ook dat
heeft hij inmiddels geleerd dat het niet de bedoeling is die tandjes overal op uit te
proberen, al is dat wel moeilijk voor hem.
Na aanvankelijk wat minder enthousiast te zijn over dit kleine mormeltje, die ook nog
de naam Campeon (Spaans voor kampioen) draagt, ben ik nu toch wel heel gek op dit
parmantige kereltje geworden. Het valt op hoe mensen reageren op zo‟n klein
„schattig pupje‟ die altijd mee reisde in het mandje voor op mijn scootmobiel, hoe
kleiner de hond hoe groter de „schattigheidsfactor‟ blijkbaar. Hij liep ook keurig los
naast de scootmobiel op plekken waar het geen kwaad kon en vooral waar geen water
was, want hij sprong ook nog eens zo in elk water en met zijn drie maanden zwom hij
al als de beste.
Voor Campeon was het belangrijk dat hij bij een baasje zou komen die hem niet als
schoothondje ging behandelen, want ook al
vindt hij het heerlijk om bij je te liggen, hij
heeft een behoorlijk zelfverzekerd karakter
en kan zich dus prima tussen alle soorten
honden handhaven.
Dat baasje heeft hij gevonden en hij heet
nu Bikkel, een gouden mandje bij ervaren
mensen die met hem willen gaan werken,
want slim is hij wel. Hij gaat mee naar
paardrijden, mag mee naar kantoor en
wandelen en spelen met
andere, veel
grotere honden. Ik krijg bijna elke dag een
verhaal via de mail over hem en geniet op
die manier nog steeds heel erg van hem.
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Uitslagen behendigheid beginners -toets
en gevorderden -examen donderdag 7 juli
2010.
Beginnerstoets BE1, afgenomen door:
Petra de Bakker

Geleider

Hond

CL

CR

B

S

K

W

PL

PR

Totaal

Resultaat

Anita
Vuyk

Smokey

2W
19

D
0

10

10

10

10

5

5

69

Goed

Joyce
Bennema

Tripple

1W
22

1W
22

10

10

10

7

5

5

91

Zeer goed

Kees
de Tam
Ruijter

25

1W22

10

10

0

10

5

5

87

Zeer goed

Rico
Kramers

Ravi

25

1W
22

10

10

10

10

5

5

82

Goed

Joyce
de Smet

Kawan

1W
22

1W
22

10

10

10

10

5

5

94

Zeer goed

Rosanne
v.d.Zande

Bikkel

D
0

D
0

10

10

10

10

5

5

50

Voldoende

Eveline
Valk

Chester

25

1W
22

10

10

10

10

5

5

97

Zeer goed

Nelly
Ivens

Lizzy

4W
13

2W
19

10

10

10

10

5

5

82

Goed

Oscar
Masselink

Izzy

1W
22

25

10

10

10

10

5

5

97

Zeer goed

W=Weigering 3pnt aftrek; D=Diskwalificatie 0 pnt.
CL=Combi-Links, max 25pnt, CR=Combi-Rechts max 25pnt, B=Band max 10pnt,
S=Schutting max 10pnt, K=Kattenloop max 10pnt, W=Wip max 10pnt,
PL=PaaltjesLinks max 5pnt, PR=Paaltjes Rechts max 5 pnt, Totaal max 100pnt.
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Resultaten Gevorderden examen BE2, afgenomen door Willy Kinkel
Het examen bestaat uit een parkoers waarin alle toestellen, met uitzondering van de
paaltjes, staan. De beoordeling wordt gedaan volgens de wedstrijdreglementen. Langs
een hindernis gaan is een weigering en iets omver springen of een raakvlak missen is
een fout, dat steeds vijf strafpunten oplevert. Bij een score tot 90 wordt het AHC behendigheidsdiploma uitgereikt.

Nelleke
Slingerland

Moby

31,15 sec

0

0

Totaal
score
31,15

Maaike Mey

Boef

48,25 sec

1

1

58,25

Marja
van
Zanten
Djoerd
de
Vries
Corrie
de
Lange
Thorbald
van Hall

Indy

47,52 sec

3

1

67,52

Nori

32,46
sec 0
(herkansing)
51,38
sec 2
(herkansing)
60,12
sec 2
(herkansing)

0

32,46

0

61,38

1

75,12

Ninya
Bolder

Gelopen tijd

Weigeringen Fouten

De oefeningen “blijven en komen” en “insteek paaltjes” is door alle combinaties
voldoende uitgevoerd.
Alle deelnemers zijn op donderdag 7 juli voor dit examen met glans geslaagd.
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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 tel 06-13448975
Anita Dobbe: kynoloop.anita@ziggo.nl of tel 06-46006288
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Het examen van de GG is altijd een
spannende
aangelegenheid.
De
cursisten trainen er hard voor om
maar zo goed mogelijk voor de dag
te komen, maar het is en blijft een
moment
opnamen.
Daarnaast
hebben we natuurlijk altijd te maken met een levend wezen wat ook nog een heel
eigen wil kan hebben. En……………..een terrein wat er niet om liegt qua
konijnenkeutels. En zoals we allemaal weten zijn die niet te versmaden voor een
hond. Alsof het hele terrein met gebakjes bezaaid is. Ja, dan wordt er wel heel veel
van de concentratie verwacht en dan kan je wel eens verwachten dat het allemaal niet
zo gaat, zoals jij je eigenlijk voorgesteld hebt. Daarnaast ben je natuurlijk ook nog
eens zelf een enorme stoorzender voor je hond, want wat zijn we zenuwachtig. Alsof
ons leven ervan af hangt.
Nu moet ik zeggen dat het niveau van 13 augustus uitzonderlijk goed was. We hadden
er in eerste instantie een hard hoofd in omdat er toch 4 weken vakantie tussen zat,
maar Mariette was zo vriendelijk om de examenkandidaten extra les te geven tijdens
de vakantieperioden en dat heeft toch duidelijk zijn vruchten afgeworpen.
Hieronder de namen van alle geslaagde SHH-ers en alle geslaagde GG-ers en namens
de trainers en de coördinatoren van de Opvoed en de Gehoorzaamheid:
VAN HARTE GEFELICITEERD
SHH
C Boschma
Ellen van Stigt
Ilona Griffioen
E. Zuidam
C Harrems
Annie Kuijpers
Jeffrey Soffner
Roel Floor

Dinka
Yara
Cole
Fenna
Dido
Ten
Kenji
Ralf

NSDT Retriever
NSDT Retriever
Portugese Waterhond
Labrador
Golden Retriever
Border Collie
Amerikaanse Stafford
Kruising

Ingrid Griffioen
Leontienne Broekman
Jerscha Keessen
Yvonne Verhoef
Marije Doppenberg

Higgins
Ryan
Casper
Terra
Jim

Australian Shepherd
Kruising
Kooikerhondje
Tervuerense Herder
Kruising

Ilonka Teuben

Skippy

Australian Shepherd

GGB

GG2
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Vorige keer schreef ik al over mijn nieuwe
Mechelse Herder pup, zijn naam is Stoer. Het is
de bedoeling dat ik hem op ga leiden tot
politiehond. Daarom ben ik met hem gaan
trainen bij de PHV (politiehondenvereniging)
Alpha. Ik krijg alle medewerking van de KNPV
mannen om het op mijn eigen positieve clicker -manier te doen.
Ik schreef al:
Als je een pup van 11 weken krijgt, dan hoop je maar dat zijn fokker wat aan
socialisatie heeft gedaan, want je hebt precies nog 1 week en dan is je
socialiseringsfase zo goed als voorbij.
De socialisatiefase is zonder enige twijfel de meest belangrijke fase in het leven van
de hond. In deze periode moeten de pups de kenmerken van de sociale wezens in hun
omgeving leren kennen. Alles wat de pup in deze periode meemaakt zal hij accepteren
als normaal en de wezens waaraan hij is gesocialiseerd zal hij zien als sociale partner.
Omgekeerd is het dus ook zo, als een pup in deze periode te weinig indrukken opdoet,
kan hij dat nooit meer volledig inhalen.
Daarnaast moet de pup in deze periode ook blootgesteld worden aan allerlei prikkels.
Gewenning aan allerlei zaken heeft tot gevolg dat een dier op den duur niet meer of
minder heftig reageert op een prikkel nadat hij daaraan meerdere malen zonder
gevolgen is blootgesteld.
U begrijpt… We hadden een drukke week.
Ik had lijstjes gemaakt met de dieren en dingen waarmee Stoer moest kennismaken.
Nou woon ik gelukkig in een dorp, dus vlak in de buurt kon ik de geiten, schapen,
koeien, eenden, kippen, poezen, paarden en varkens vinden om mee kennis te
maken.
Daarnaast moest ik ook op zoek naar zaken als: een lift, een draaideur een
schuifdeur, vrachtauto, knetter-brommer, fietsers, skateboarders, rennende kinderen,
rolstoelen, rollators, donkere mensen. Je moet eens weten hoe lastig het is om in
Hazerswoude dorp een lift te vinden en een draaideur is er al helemaal niet. Een
glazen schuifdeur was er wel, in het bejaardenhuis, maar dat werd verbouwd dus daar
kon ik niet in. We zijn met de auto naar de grote stad gegaan (Alphen aan den Rijn)
om dit soort zaken te gaan beleven.
Gelukkig deed Stoer zijn naam eer aan. Hij was een stoer zelfverzekerd puppy, dus
ondanks dat ik wat zaken had gemist in deze periode, was ik ervan overtuigd dat het
wel goed zou komen.
Laten wennen aan mensen was in dit specifieke geval niet heel erg nodig. Het is niet
de bedoeling dat Stoer een allemansvriend zou worden. Hij moet ooit boeven
opsporen en voetbalsupporters wegjagen. Dus dan kan het geen kwaad als hij niet
met iedereen vriendjes wil zijn. Bij mijn andere honden wil ik dat ze vriendelijk op
mensen reageren en zich makkelijk laten aanhalen door volwassenen en kinderen. Bij
Stoer wil ik dat hij neutraal op vreemden reageert. Wat je eigenlijk zoekt zijn mensen
die niet op je hond reageren, zodat hij ook niet op hen leert reageren. Maar dat is nog
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best lastig met een puppy. Mensen en zeker kinderen zitten zo maar op hun knieën
om jouw hond eens even lekker te knuffelen. Met een kort “sorry, we moeten verder”
heb ik dit zoveel mogelijk proberen te vermijden. Soms tot grote teleurstelling van
sommige buurtkinderen.
Het wennen aan honden was een geval apart. Ik denk dat hij wel honden had gezien
in zijn jonge leventje, maar dan alleen Mechelse Herders. Ik merkte dat hij op de club
niet onder de indruk was van de andere, grote Mechelse Herders. Die was hij wel
gewend, maar de honden van een ander ras, die herkende hij niet als zodanig.
Op een middag liep hij rond in de
trimsalon. Er zat een poedel aan de kant
te wachten totdat ze werd opgehaald.
Stoer liep er geïnteresseerd op af. Hij leek
te denken: “Wat is dit???” “Het ziet eruit
als een knuffelbeest, het reageert als een
hond, maar het ruikt weer niet als een
hond (poedel was net in bad geweest)”.
Hij wist niet wat hij ermee aan moest. Het
was grappig om te zien. Hij duwde er met
zijn neus in om te kijken wat er gebeurde.
Doordat er veel verschillende soorten honden in de trimsalon en bij mij thuis komen,
wende hij gelukkig snel aan de verschillende modellen in zijn leven.
Op de hondenclub was de vakantie periode begonnen, maar gelukkig was er “puppen
in de zomer”. Dat is een ideale manier om aan veel verschillende situaties en andere
honden te wennen. Iedere donderdagavond was hij bekaf van alle nieuwe indrukken.
Thuis was er natuurlijk altijd nog “grote zus”
Chizzy. Chizzy gaf hem het voorbeeld hoe je
als zelfverzekerde hond door het leven moet
gaan. In moeilijke situaties bijvoorbeeld
langs een drukke weg waar auto‟s,
vrachtwagens en brommers met een hoop
herrie langs reden, dan zocht hij steun bij
Chizzy. Chizzy liet hem merken dat er niets
aan de hand is, dat je je nergens zorgen
over hoeft te maken. Nou ja, dat gedrag
nam hij dan maar over.
Chizzy leerde hem ook hoe je lekker in een
mand kunt liggen. Helaas zal dat, later als hij groot is, niet meer lukken.
Volgende keer…..hoe gaat het bij de training??
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Honden trimsalon TopDog - Dierenhotel Hoeve Beestenspul
Met ingang van 1 september jl. is Hondentrimsalon TopDog gelinkt aan Hoeve
Beestenspul.
Hoeve Beestenspul, al sinds jaren hét dierenhotel in het Alphense Rietveld, en
Hondentrimsalon TopDog is al meer dan 20 jaar de hondentrimsalon van Hazerswoude
dorp
Om de honden die in Hoeve Beestenspul verblijven en alle andere honden uit Alphen
aan den Rijn en omgeving nog beter te kunnen verzorgen zal Mariette van der Vos
één of meerdere dagen haar diensten gaan verlenen bij Hoeve Beestenspul.
Vanaf nu kunt u uw hond vakkundig laten trimmen bij Hoeve Beestenspul. De
mogelijkheid bestaat voor de honden die daar verblijven, maar ook voor alleen een
trimbeurt kunt u vanaf nu bij Hoeve Beestenspul terecht.
U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer van Hondentrimsalon TopDog
0172 588503 (uiteraard kunt u ook als altijd in Hazerswoude terecht)
óf u kunt bij uw reservering voor het verblijf van uw hond in Hoeve Beestenspul
aangeven dat u uw hond in die periode getrimd wil hebben.
Zie ook www.TopDog.nl of www.hoevebeestenspul.nl
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Man wil hond cremeren maar steekt huis in
brand
Een man in Dale City, Virginia, wordt aangeklaagd
wegens illegaal vuur maken. Toen de man zijn dode
hond probeerde te cremeren, stak hij zijn eigen huis
in brand.
Het huis van Charles Harris is onbewoonbaar verklaard na de schade door het vuur,
de rook en het bluswater.
Auto te klein
Volgens buren overleed Thor, de rottweiler van Harris, vorige week vrijdag. Charles
belde verscheidene diensten die het dier zouden kunnen ophalen, maar hij kreeg
telkens te horen dat hij het dier zelf moest brengen en daarvoor was zijn auto te
klein. Woensdag besloot Charles om Thor dan maar zelf te cremeren.
Brandstapel
Hij stapelde brandhout rond het beest en goot er benzine over. Dat deed hij wat te
royaal en de vlammen sprongen van de hond naar het huis. Het dak vatte vuur, de
brandweer moest een uur lang blussen.
Een week na zijn dood lag Thor nog steeds in de verschroeide tuin, onder een blauw
zeildoek. Een buur stelde Charles nog voor zijn wagen te gebruiken om Thor weg te
brengen, maar daar ging het baasje niet op in.
'Ik zal blij zijn als dat beest weg is. Nu heb ik de stank van een dood beest en van het
vuur', foeterde de buurman. Een dag later werd het dier dan uiteindelijk opgehaald.
Bron: www.ad.nl, 26/07/11

Reddingshond springt hoogterecord aan flarden
Blitzen, een vier jaar oude reddingshond, komt
met zijn springtechniek in aanmerking voor het
record hoogspringen voor viervoeters. Volgens
eigenaar Stacy Clark springt Blitzen maar liefst
1m82 hoog, terwijl het viervoetersrecord op
1m73 staat.
'Hij is er niet speciaal voor getraind, maar het
is helemaal zijn ding', zegt de Schotse Clark.
'De kinderen spelen met water in de lucht en
hij houdt ervan daar achteraan te springen.
Voor ons is het alsof hij danst. Hij houdt van
water én kinderen.'
Bron: www.ad.nl, 29-7-2011
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Artikel
AHC jas
AHC fleecejack
AHC T-shirt
Hondenriemen
Grondpen
Werpstok met tennisbal
Bal aan touwtje
Fleecespeeltje
Clicker
Clickerboekje
Gentle leader

Apporteerblok

Dummy
Kong

Opmerking

AHC prijs

nu in uitverkoop
nu in uitverkoop
vanaf

klein
middel
groot
Hout klein volgens GG regels
Hout groot volgens GG regels
Aluminium
klein
groot
klein
middel
groot
extra groot
giant

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

65,00
45,00
15,00
9,75
3,00
2,50
1,40
5,00
4,00
10,00
14,90
18,50
20,00
6,50
10,00
12,50
6,50
9,50
7,50
10,00
12,50
14,90
25,00

Dogmiles
26
18
6
4
1
1
1
2
2
4
6
7
8
3
4
5
3
4
3
4
5
6
10

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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