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Puppy in de zomerweken bij de AHC
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Langzaam maar zeker verdwijnt de
warmte uit het land en komt het
herfstige
weer
binnen
geslopen.
Heerlijk toch die avonden waarop
iedereen
drijfnat
de
kantine
binnenkomt om te schuilen? Wat is er
dan toch veel saamhorigheid, want iedereen verlangt dan toch naar de zomer en het
mooie warme weer. En het was een mooie zomer. 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, net als
alle bestuurszaken en de bijbehorende vergaderingen. Verder was er ook dit jaar de
mogelijkheid om als wedstrijdloper door te trainen. Want als je wedstrijden hebt
midden in de zomervakantie, dan wil je toch de routine in je hond houden. Verder
waren er ook weer de “puppen in de zomer” lessen. Wat fijn dat er ieder jaar weer
vrijwilligers zijn die willen helpen met deze lessen. Echt super, want zonder jullie zijn
die onvergetelijke ervaringen voor de puppen en hun bazen niet mogelijk. Want wat
is er leuker voor een pup dan met je baas bezig te zijn en te leren? En wat is het als
toeschouwer toch leuk om te kijken naar al die bazen die zo hun best doen om het
leuk te vinden om door een watersproeier te lopen. Want tja, je moet als baas toch
het goede voorbeeld geven?!?!
Tijdens onze zomervakantie hebben we er twee leden bij gekregen, want Carola en
Leonie zijn namelijk beiden bevallen van hun dochters, Fleur en Julia. Gefeliciteerd
dames! Wij wensen jullie ontzettend veel plezier en geluk met deze twee kleine
wondertjes! En dat jullie zelf maar weer snel gezond en wel weer op de velden kunnen
rondlopen.
Op 22 september zal er weer een spelletjesdag georganiseerd worden op de club.
Voor slechts €2,- een gezellige dag met allemaal leuke spelletjes voor baas en hond.
Op een andere manier bezig zijn met je hond en voor elk niveau. Inschrijven kan bij
Cindy of Aurelia in de bestuurskamer op maandag tussen 20.30 en 21.00 uur, dinsdag
tussen 19.30 en 20.30 uur of op donderdag tussen 20.30 en 21.30 uur.
En als we dan toch met de agenda bezig zijn, het vrijwilligersuitje staat gepland op 10
november. Een gezellige avond met onze vrijwilligers én hun partners. Wat we precies
gaan doen blijft nog even een verrassing . . . . .
Dan hebben we tot slot nog een kleine rectificatie:
In het vorige clubblad had Marije geschreven over het zelf trainen met je hond. Dat is
inderdaad heerlijk en ook wel mogelijk, maar dan alleen op de zaterdag. Dus niet op
de vrijdag! Het terrein is die dag namelijk verhuurd en is dus niet toegankelijk met
honden.
We wensen jullie veel plezier met het lezen van dit clubblad.
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SPELLETJESDAG!
OP ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2012 IS HET WEER
ZOVER: DE AHC SPELLETJESDAG.

Om alvast in de stemming te komen kun je denken
aan: ‘Koekhappen’, ‘snoephappen’, ‘hoela hoepen’
en dat allemaal met je hond en natuurlijk nog veel
meer…
Geef je nu op! Inschrijven kan in de bestuurskamer op de volgende
momenten:
Maandagavond tussen 20.30 en 21.00 uur bij Cindy
Dinsdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur bij Aurelia
Donderdagavond tussen 20.30 en 21.30 uur bij Cindy
Kosten: €2,- (direct betalen)

Gezelligheid en lachen gegarandeerd!!!
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Het wedstrijdseizoen is al weer over de helft en de
AHC-ers laten zich weer van de beste kant zien
tijdens de wedstrijden.
Dat betekent dat de Wall of Fame met de volgende
nieuwjaarsreceptie weer opnieuw gevuld zal gaan
worden met nieuwe kampioenen of bijna kampioenen.
Ondanks dat er veel foto's gemaakt worden op de vele wedstrijden is het altijd een
heel karwei om van die kampioen en zijn/ haar viervoeter een mooie foto te vinden
die aan de volgende eisen voldoet:
 landscape genomen
 zowel hond als baas volledig in beeld, tijdens het uitoefenen van de discipline
waarin ze zo goed presteren
 scherp beeld
 hond lacht naar het vogeltje
 hond is net naar de kapper geweest
 zijn/ haar haar zit goed in model
 heeft eventueel haar mooiste strikje in
 o ja en de baas mag er ook nog een beetje voordelig op staan
Nu zal niet aan alle eisen voldaan kunnen worden, maar nr. 1 t/m 3 zijn wel heel
belangrijk.
Mocht jij nu degene zijn die denkt “ik maak dit jaar wel kans om op die Wall of Fame
te komen”, probeer er dan voor te zorgen dat je hond vóór elke wedstrijd goed gekapt
is en weet waar het vogeltje heen vliegt zodat hij er naar kan kijken. Zorg er dan ook
nog voor dat je een goede fotograaf in de arm neemt die er voor kan zorgen dat aan
eis 1 t/m 3 voldaan kan worden.
Wanneer je dan inderdaad een kampioen of bijna kampioen wordt, dan komt het
bestuur die geweldige foto bij je ophalen om af te laten drukken zodat jij hem zelf
tijdens de nieuwjaarsreceptie aan de Wall of Fame kan hangen.
Namens het bestuur alvast hartelijke dank
Willy Kinkel
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In het vorige clubblad was de uitslag van
de apporteer competitie 2011-2012 al
geplaatst met als Clubkamioen Sticker
van Anita Metselaar.
In
dit
clubblad
volgen
nu
de
Clubkampioenen
van
alle
andere
hondensporten van de Alphense Honden Club.
Gehoorzaamheid competitie 2011-2012
Eindstand Gehoorzaamheid:
1. Anette Lens met Blacer
2. Anita Metselaar met Hebbuz
3. Yvonne Verhoef met Terra

Clubkampioen Gehoorzaamheid Blacer
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Flyball competitie 2011-2012
Zaterdag 16 juni was het clubdag en de laatste
wedstrijd van de flyball competitie. Het was
heerlijk weer, dus dat was mooi meegenomen.
Er deden 10 honden mee. Afwezig waren
Tanky en Ruby. Ruby was een veteraan en die is ons helaas ontvallen. Samen met
zijn baasje Ingrid was het een trouw duo dat geen training of wedstrijd oversloeg.
We hadden drie kleine hondjes waaronder de nieuweling Max (Teckel) met Dennis.
Verder hadden we twee veteranen en vijf grote honden, waaronder een nieuweling,
Chester (Border collie) van Eveline.
Tussen Aad met Gwyneth en Inge met Sky was de concurrentie heel groot. Ze
stonden beide gelijk in punten. Als een van de twee een fout maakte konden ze het
kampioenschap vergeten. De PR van Sky was 4,53 en van Gwyneth 5,50. Maar dan
was er ook nog Jordy van Petra, een al wat oudere hond, maar die liep nog steeds
heel steady en zette de laatste tijd toch nog tijden neer van rond de zes seconden.
Ondanks de goede tijden viel dit koppel helaas toch vaak net buiten de prijzen. Ze
waren echter wel altijd aanwezig op de training en wedstrijden.
En dan was er Djago (Shelty) met Marjan, net te groot om bij de kleine hondjes te
lopen. Deze hond loopt wel heel mooi, een plezier om naar te kijken. Hij kon echter
geen kampioen meer worden, omdat hij net wat punten te kort kwam.
Chester van Eveline kwam niet aan bod, omdat ze te weinig wedstrijden had gelopen.
Ik moet wel zeggen dat alle honden heel goed hebben gelopen met relatief weinig
fouten, dus al met al was het wel heel spannend.
Om te beginnen bij de kleine hondjes. Sammy (Cocker Spaniel) van Miranda was daar
de beste, maar ja, die had alleen maar Dylan (Teckel) van bijna 11 jaar oud als
tegenstander, dus dat was niet zo moeilijk.
Bij de veteranen waren het Bruce (Bouvier) van Corrie en Mike (kruising) van
Leontiene. De beste werd Bruce die heel goed heeft gelopen voor zo’n grote hond.
En dan de grote honden. De strijd ging voornamelijk tussen Sky en Gwyneth beiden
Border collies. Ze liepen allebei foutloos, maar Sky was sneller.
Na de wedstrijd werden de tijden bij elkaar opgeteld en was de eindstand bekend.
Chester werd 5e, Djago 4e, Jordy 3e ,Gwyneth 2e en de terechte nummer 1 was Sky
met vijf van de zes tijden onder de 5 seconden.
Inge jij en Sky waren dit jaar de beste en tevens heeft Sky het clubrecord op zijn
naam staan nl. 4,53 seconden.
Ik hoop dat het volgend jaar weer een geslaagd flyball seizoen zal worden met oude
en nieuwe gezichten en hopelijk kunnen we dan ook weer een wedstrijdteam
formeren.
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Clubkampioen Flyball Sammy
Een mededeling namens de flyballcoördinator Marije Doppenberg:
De AHC doet dit jaar weer mee met de Royal Canin Dog Challenge!
Uitzendingen zijn vanaf 14 september, 7 weken lang op RTL4 om 16.30 uur.
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CombiSport competitie 2011/2012
A Klasse:
1e Jenny Smith met Kessie: 467.31 punten
2e Anita Dobbe met Ashlinn: 408.97 punten
3e Marleen Eduardo met Boomer: 361.15 punten
B Klasse:
1e Jan-Paul van Es met Skippy: 511.64 punten
2e Tessa van der Linden met Loes: 509.67 punten
3e Johan Manting met Micah: 434.04 punten
C Klasse:
1e Sandra van Dijk met Lana: 295.91 punten
Veteranen:
1e Saskia van Kersbergen met Andor: 548.92 punten Clubkampioen 2011/2012
2e Jan-Paul van Es met Jolene: 529.1 punten
3e Roel Floor met Ralf: 512.3 punten

Clubkampioenen CombiSport Andor
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Competitie behendigheid 2011/2012
Ook dit jaar organiseerde het behendigheidsteam weer een clubcompetitie.
De competitie bestaat uit 5 wedstrijden,
waarvan de beste 3 uitslagen meetellen voor
de totale competitie. Per wedstrijd wordt er een spel gelopen en een vast parcours,
we hebben dan ook 2 competities, waarvan het vast parcours natuurlijk het
belangrijkste is. Degene die deze competitie wint is ook clubkampioen van de
behendigheid.
Wat opvalt is dat het ieder jaar drukker wordt, zo zaten we nu al boven de 60
deelnemers aan de start van de competitie.
Dit zorgt ook voor wat druk bij onze eigen scheidsrechters!! Deze scheidsrechters
lopen ook zelf hun rondje en gaan daarna snel weer fluiten… Wim, Petra, Willy, Anita
en Marc: BEDANKT!!!
Ook is het ieder jaar weer een kunst om vrijwilligers te vinden om te schrijven en te
klokken, dankzij een aantal mensen die vrijwillig langs de kant gaan zitten, soms koud
en nat worden voor onze competitie waar zij niets mee doen…. Daar heb ik echt
bewondering voor!!!! Annie, Rinske en Gerard: ECHT GEWELDIG
Doordat er steeds meer deelnemers meedoen, wordt ook duidelijk dat er meer
structuur zal moeten komen in het organiseren van de competitie. Steeds vaker
moesten we mensen vragen om te helpen met het verleggen van de latten, slurf goed
leggen etc. etc. Aangezien het eruit ziet dat we voorlopig nog wel even doorgroeien
binnen de behendigheid zullen we de competitie wat veranderen, denk bijvoorbeeld
aan het aanwijzen van deelnemers die helpen met verbouwen, slurf rechttrekken etc.,
maar ook aan de structuur van de competitie zal misschien wat gaan veranderen. Wij
zijn hier druk mee bezig en zullen jullie hier t.z.t. van op de hoogte brengen.
De uitslag van de competitie 2011-2012
Gambling/Jumping
Be3/Debutanten
1 Margo Grootendorst
2 Shelley de Bruin
3 Maaike Mey
Veteranen
1 Willy Kinkel
2 Jack Touw
3 Nelleke Slingerland
A
1
2
3

klasse
Sandrina Hogeveen
Anette Lens
Iman de Groot

Gwyneth
Bailey
Boef

58
57
54

Maiko
Raya
Dushi

45
42
38

Vast Parcour
Be3/Debutanten
1 Margo Grootendorst
2 Shelley de Bruin
3 Maaike Mey
Veteranen
1 Willy Kinkel
2 Jack Touw
3 Petra de Bakker

87
84
81

A klasse
1 Harry Vrieling
2 Iman de Groot
3 Anette Lens

Missy
Blacer
J.D.
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Gwyneth 57
Bailey
56
Boef
38
Maiko
Raya
Milo

45
43
40

Ten
J.D.
Blacer

88
81
78

B/C klasse
1 Willy Kinkel

Dani

2
3

Hebbuz
Twizzle

Anita Metselaar
Anita Gideonse

90

B/C klasse
1
Anita Metselaar

Hebbuz

86

85
83

2
3

Dani
Sticker

86
83

Willy Kinkel
Anita Metselaar

Clubkampioen Behendigheid Hebbuz
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Hond rent 1700 kilometer
AMSTERDAM - Een Chinees straathondje is 1700
kilometer achter een groep fietsers aangerend. De
hond bleef de hele tocht, die in twintig dagen van
de Chinese provincie Sichuan naar Tibet ging, bij de
groep.
Niemand wist waar het witte hondje vandaan
kwam, vertelt de 22-jarige Zhang Heng uit
Wuhan. Hij en zijn vrienden zagen de hond langs
de weg liggen en gaven haar wat te eten.
"Daarna bleef ze maar bij ons."
De jongens dachten eerst nog dat het hondje
voor de lol even achter ze aan rende, maar ze
bleef volhouden. Daarop besloten de jongens de
hond mee te nemen tijdens hun tocht die over
tien bergen ging van meer dan 4000 meter
hoogte.
Dat het hondje een volhoudertje is, bleek ook wel uit het feit dat sommige fietsers op
bepaalde stukken afhaakten en de bus namen, terwijl het hondje gewoon doorrende.
Bron:www.telegraaf.nl, zo 27 mei 2012.
Hond beschermt kind tegen infecties
AMSTERDAM - Honden en katten beschermen baby's tijdens het eerste jaar van hun
leven tegen verschillende ziektes.
'We denken dat dierlijk contact het immuunsysteem een voorsprong kan geven, wat
leidt tot een betere weerstand tegen infecties. Het voorkomt besmettingen, of
verlaagt de infectieduur,' aldus Finse onderzoekers in The Journal of Pediatrics, een
tijdschrift voor kindergeneeskunde. Vroegtijdig contact met honden of katten houdt
kinderen dus gezonder, zo meldt AFP.
Minder vatbaar voor infecties
Bijna vierhonderd kinderen werden vanaf de zwangerschap tot éénjarige leeftijd
gevolgd. Ontdekt werd dat pasgeborenen die thuis blootgesteld werden aan honden
minder luchtwegaandoeningen hadden. Bovendien vertoonden de zuigelingen minder
infectiesymptomen, waren ze minder vatbaar voor oorinfecties en hadden ze minder
vaak antibiotica nodig. Katten hebben soortgelijke beschermende voordelen, maar
dan wel in mindere mate dan honden.
Buitenhond geeft grootste bescherming
Honden die veel tijd buiten doorbrengen bieden extra bescherming. Onderzoekers
nemen aan dat deze honden vaker blootgesteld worden aan vuil - en dus ook aan
verschillende soorten bacteriën. Deze bacteriën versterken vervolgens het
immuunsysteem van een baby.
Wat voor invloed viervoeters op het verdere leven van kinderen hebben moet nog
onderzocht worden.
Bron: www.telegraaf.nl, 09 juli 2012
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Zo’n anderhalf jaar geleden hebben wij een schattig
zwart-wit hondje in huis genomen. Tegen alle
principes in “gered” uit Spanje. Maar ja, ze was zo
snoezig en ze kleurde zo leuk bij de andere honden.
Ginger was een beetje timide en verlegen, maar ze
deed erg haar best om braaf te zijn en als ze haar
koppie op ons schoot legde smolten we. Hoe hadden we kunnen weten dat ze zo’n
duistere kant heeft? Zonder het te weten hebben we een massamoordenaar in huis
gehaald…
Ons vermoeden nu is, dat Ginger door de ETA is uitgezonden naar Nederland. Omdat
ze zo jong was, heeft ze echter waarschijnlijk de instructies niet begrepen. Haar taak
was: zoek een gezin waar je als mol stilletjes je kans kunt uitwachten. Als de tijd daar
is, krijg je een teken, dan nemen we het land over. Alleen heeft zij dit begrepen als:
zorg dat je alle mollen in Nederland uitmoord. Als dat gelukt is, nemen wij het land
over. Spaans is, zeker voor een jonge hond, een vrij lastige taal moet je weten. Ook
door al die verschillende dialecten. Vraag maar aan Johan Cruijff, die kan er over
meepraten.
Het moet gezegd: ze stort zich met overgave op haar taak. Geen mol is veilig met
Ginger in de buurt. Vond ze het zelf eerst nog wel een beetje griezelig, inmiddels
heeft ze de perfecte moord al dusdanig vaak uitgevoerd dat ze het onder alle gegeven
omstandigheden kan. Gewiekst als ze is, heeft ze een naïeve kerel (in de persoon van
Pirate) bereid gevonden om haar te helpen met haar masterplan. Waarschijnlijk
geloofd hij echt dat ze hem meeneemt naar zonnige oorden als haar ware baas
eenmaal heel Europa heeft overgenomen.
De tactiek is nu als volgt: Ginger loopt quasi nonchalant over het fietspad. Plots stort
zij zich in het gras en komt er uit met een (dan nog levende) mol. Deze werpt ze in
één doorgaande beweging naar Pirate, die zich strategisch rechts achter haar heeft
gepositioneerd. Door de kracht van het vangen is de nietsvermoedende mol versuft.
Slechts een kleine schudbeweging is dan voldoende om de mol voor eeuwig tot
zwijgen te brengen. Braaf geeft Pi de mol dan terug aan Ginger, die er de rest van de
wandeling trots mee rond paradeert.
Na verloop van tijd begon het wel een beetje beschamend te worden om alsmaar met
een hond met een lijk in haar bek rond te wandelen. Mensen kijken je er toch op aan.
Mollen zijn nuttige beesten. Medecursisten van de AHC verwijten je dat je je hond niet
op konijnen hebt afgericht, dan hebben we er allemaal nog wat aan. Ik heb nog
overwogen om mensen wijs te maken dat het een speeltje in de vorm van een dode
mol is, maar ik ben bang dat mijn van afschuw vertrokken gezicht als hem aan me
aanbiedt me zou verraden.
Afgelopen zomer hebben Rolijn en ik een listig plan bedacht. Toen Spanje Europees
Kampioen werd, hebben we Ginger uitgelegd dat haar thuisland nu heel Europa had
verslagen. De Spaanse overheersing was een feit, mollenvangen was nu echt niet
meer nodig. Het lijkt gewerkt te hebben, hoewel ik bang ben dat haar Nederlands ook
niet alles is. Ons betoog over dat ze zich aan moest passen aan ons koude
kikkerlandje lijkt als belangrijkste gevolg te hebben dat we nu angstaanjagend veel
dode amfibieën in de achtertuin tegen komen…
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Kort geleden zijn alle wedstrijdlopers van de AHC in een nieuw shirtje gestoken.
Onze sponsor Royal Canin heeft iedereen voorzien van een rode polo met het AHC
logo achterop de rug en voor op de borst het logo van Royal Canin. Zie foto hieronder
waarop een groep behendigheidslopers poseren:

Alle AHC zijn nu weer herkenbaar op de wedstrijden. Zoek je een clubgenoot, dan kijk
je uit naar een rood shirt met logo!
Met dank aan onze sponsor.
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Van schapendrijven wordt je nat…!
De schapen waarmee wij het drijven trainen zijn
verhuisd naar een ander terrein. Voor ons en onze
trainer (Sylvia die op de AHC-clubdag ook
workshops gegeven heeft), is dat gelukkig een stuk
dichter bij huis geworden. Het is een dijk langs de Lutkemeerpolder. Het land ligt dus
hoog en blijft ook tijdens slecht weer perioden goed
begaanbaar voor de schapen, herders en ditohonden. Bovendien loop er een mooie vaart langs
waaruit de wollige viervoeters kunnen drinken en de
cursist viervoeters na de training kunnen afkoelen.
Omdat we er nog niet zo vaak getraind hebben is het
een beetje wennen aan de hoogte verschillen onder
en boven op de dijk. En als je de schapen over een groter stuk wil laten verplaatsen
door je hond, loopt het makkelijker over de vlakke bovenkant dan door het ruigere
lage deel. Dat lijkt gemakkelijker dan het is, want het is bovenlangs ook voor de hond
duidelijk een veel snellere weg naar de schapen, in plaats van de bocht naar beneden
die ze tijdens de “outrun” horen te nemen. Toch weet Djingels er inmiddels al aardig
de weg en zet hij zijn beste pootjes (alle 4) voor in de 2e training die we na onze
zomervakantie op de dijk samen doen. Het lukt zelfs om het koppeltje schapen in
twee groepjes te scheiden en er één van af te drijven.
Trots en tevreden nemen we pauze terwijl onze mede cursisten aan hun training
beginnen. De start van die sessie verloopt iet wat chaotisch. Binnen een oogwenk
jaagt de hond de schapen uit elkaar en racet achter een duo over de dijk aan. Om
erger te voorkomen gaan we er achteraan, maar vinden alleen de hond terug. De
schapen zijn nergens te bekennen. Ook bij de drinkplaats aan de vaart is alles rustig.
Met Djingels loop ik de dijk verder af, maar er is geen spoor van het opgejaagde stel
te zien. Sylvia denkt toch iets te horen bij de
drinkplaats, maar dat komt vanaf de
overkant. We zien niets ongewoons aan de
vlonders vlak boven het water van de huizen
die daar staan. Als we de aandacht van één
van de bewoners hebben getrokken, gaat hij
een kijkje nemen. Ver naar achteren, onder
de houten stellages, ziet hij inderdaad wat
staan.
Hoe die schapen zo snel over hebben kunnen
steken weten we niet. Sylvia vermoed dat ze
dat met een flinke sprong voor elkaar
gekregen moeten hebben. Volgens mij komen
ze dan in aanmerking voor een wedstrijdje
met Ranomi, want uit haar race heb ik
geleerd dat de start met een minimaal plonsje
moet beginnen en wij hebben hier geen
rimpeltje in het water opgemerkt.
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We rijden vlug om en even later staat Jan (de eega van Sylvia) in z’n kleren in de
vaart. Het lukt hem niet de schapen te overtuigen dat een paar stappen in zijn
richting best veel zou helpen om ze onder de vlonder vandaan te krijgen. Ik besluit,
met wat minder kleren aan, ook te water te gaan en we doen samen diverse pogingen
beweging in het gestreste duo te krijgen. Jan overweegt de vlonder uit elkaar te gaan
halen omdat hij bang is dat de schapen het op kunnen geven en zelfs in het ondiepe
water kunnen verdrinken.
Dat doet me besluiten toch maar onder de lage vlonder te duiken en in de krappe
ruimte naar de beesten toe te kruipen. Ik krijg er één te pakken en grijp het vast. Het
schaap laat zich opvallend gemakkelijk achteruit naar de openlucht trekken. Dus zo
kan je ook schapen (laten) drijven. Het andere schaap blijft nog steeds achterin haar
schuilplaats staan en moet daar ook weggesleept worden.
Zo goed als je de schapen in het water kan laten drijven, zo zwaar blijken ze te zijn
als je ze er dan uit moet tillen. Ik heb geen idee hoeveel liter water er in hun wollen
jasjes zat, maar gelukkig zijn ze aan het begin van de zomer geschoren. Met
vereende krachten zijn ze op het droge gehesen en vlug terug gebracht naar de dijk,
om ze te herenigen met de rest van de kudde.
Dat er tijdens de reddingsactie een gestage hoosbui over ons neerdaalde leidde ertoe
dat ook degenen die aan de kant gebleven waren, bijna even nat als Jan waren. En nu
bleek dat ik uiteindelijk het droogst in de auto naar huis kon stappen. Mijn kleren
hadden netjes onder een afdakje gelegen.
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Hoe denkt uw hond over u?
Een antwoord op die vraag komt ietsje dicherbij nu
wetenschappers voor het eerst het wakkere brein
van een hond hebben gescand.
De onderzoekers experimenteerden met twee
honden, zo is in het blad PLoS ONE te lezen. De
honden waren getraind om in de scanner plaats te nemen en helemaal stil te leggen.
Ook waren de honden getraind om twee handsignalen te begrijpen. Het ene signaal
betekende dat ze een beloning zouden krijgen. Het andere signaal betekende dat ze
niets zouden krijgen.
Experiment
De honden namen plaats
in de scanner. Terwijl ze
daar lagen, werd er een
functionele MRI van ze
gemaakt. Tijdens zo’n
scan wordt de activiteit
van
de
hersenen
inzichtelijk gemaakt. De honden kregen dan de handsignalen te zien. Wanneer ze het
signaal zagen dat ze een snoepje zouden krijgen, werd het deel van de hersenen dat
geassocieerd wordt met beloning direct geactiveerd. Wanneer ze het andere signaal
zagen, gebeurde dat niet. “Deze resultaten wijzen erop dat honden heel goed op de
signalen van mensen letten,” vertelt onderzoeker Gregory Berns. “En deze signalen
hebben mogelijk een direct lijntje met het beloningssysteem van de hond.”
Geweldig
Het is voor het eerst dat het brein van een hond wordt gescand terwijl deze wakker is.
“Het was geweldig om de eerste beelden van een volledig wakkere hond te zien.” En
het smaakt naar meer. Uiteindelijk moet het onderzoek ons helpen om onze honden
beter te begrijpen. “We willen de relatie tussen honden en mensen vanuit het
perspectief van de hond gaan begrijpen.”
Trainen
Het idee voor dit onderzoek ontstond ongeveer een jaar geleden, zo vertelt Berns in
een persbericht. Toen werd duidelijk dat een hond deel uit had gemaakt van het
aanvalsteam dat Osama Bin Laden doodde. “Ik dacht: als honden getraind kunnen
worden om uit helikopters en vliegtuigen te springen, dan kunnen we ze zeker trainen
om in een MRI te gaan liggen en zo te achterhalen wat ze denken.” De honden
ondervinden geen hinder van de scan: ze dragen oorbescherming om te voorkomen
dat het lawaai van de scanner ze dwarszit. Bovendien lijken ze het zelfs leuk te
vinden, volgens de onderzoekers gaat één hond zelfs regelmatig zonder dat ze
daartoe opdracht krijgt in de scanner liggen.
Hopelijk levert het onderzoek van Berns in de toekomst antwoorden op de vragen die
alle hondenbezitters wel eens bezighouden. Bijvoorbeeld: voelen honden met ons
mee? Weten ze hoe wij ons voelen? En in hoeverre begrijpen ze wat wij zeggen?
Bron: www.scientias.nl , 7 mei 2012 door Caroline Kraaijvanger
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Bij inlevering van de ingevulde
hoekbon:
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1. Stel jezelf even voor, wat is je rol
binnen de Alphense Hondenclub?
Ik ben Patrick Zuijdam, baasje van de Jack
Russell: Tanky. Met Tanky zit ik op Flyball. In
mijn dagelijks leven ben ik cv service
monteur.
2. Hoe lang doe je dit al?
Ik ben meteen met pup Tanky (ik kreeg Tanky toen hij slechts 7 weken oud was, echt
een miniatuurhondje) naar de puppycursus gegaan en aansluitend doorgestroomd in
andere trainingen, nu flyball.
3. Hoeveel honden heb je op dit moment?
1 hond (maar telt voor 2 ;-) ).
4. Wat is de volledige naam en geboortedatum van je hond?
Tanky, 5 juni 2005
5. Hoe ben je aan hem gekomen?
Via internet, Tanky is een Brabantse hond (Geboorteplaats: Gemert).
6. Heb je cursussen met je hond gevolgd? Welke?
Puppycursus, Sociale Huishond (SHH), flyball
7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je hond?
Leukste eigenschappen: lief en echt een eigen karakter, enthousiast, echt een
gezelschapsdier.
Slechtste eigenschappen: ontzettend eigenwijs (maar dat is ook wel weer heel
schattig) en een schelle blaf.
8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je hond?
Met stip op 1: de tennisbal. Maar binnen speelt hij daar niet mee, want hij plukt de bal
kaal. Binnen speelt hij afwisselend met een trektrouw en een bijtring. Uiteraard
betrekt hij ons ook graag in zijn spel; hij vindt niets mooier dan sjorren aan een touw
of apporteren. Ook mag hij graag kluiven op een bot.
9. Wat eet je hond het liefst?
We geven hem brokken, maar uiteraard is hij niet vies van een hap van ons eten……
10. Wat of waar zijn de favoriete slaapplaatsen van je hond?
Een kussen die hij ‘eigenhandig’ door de gehele benedenverdieping sleept. Dus soms
slaapt hij in de woonkamer, soms in de keuken, net hoe het hem uitkomt. Hij beslist
wat dat betreft. Maar hij slaapt niet bij ons in de slaapkamer; dat vinden wij niet
prettig, maar hij ook niet. Zijn kussen is echt zijn plekje.
11. Gaat de hond mee op vakantie?
Nee, hij gaat uit logeren. Dat heeft ermee te maken dat we verre vliegvakanties
maken (waarbij honden niet mee kunnen/mogen). We missen hem wel op vakantie.
12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu
hebt? Waarom wel of niet?
Ik vind flyball erg leuk, Tanky ook, maar eerlijk is eerlijk, het zal nooit een geweldige
flyballer worden. De pootjes zijn te kort en het ras is te eigenwijs. Als hij een konijn
ziet, is hij weg. En soms besluit hij dat hij gewoon op zijn eigen manier met de bal wil
spelen. Erg schattig allemaal, maar soms ook frustrerend. Met een volgende hond zou
ik ook weer graag naar de AHC gaan, weer om te flyballen. Ik ben er nog niet
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helemaal over uit, maar ik denk aan een Border Collie. Hou me ten goede, geen
enkele hond kan Tanky vervangen. Ik hou zielsveel van hem. Er komt voorlopig geen
hond bij…..
13. Wat is het dag patroon van je hond? (Bijvoorbeeld is je hond de halve of
hele dag alleen)
Tanky is overdag samen met de Perzische kat Ricky thuis en slaapt dan voornamelijk.
Wel laat ik hem ’s middags uit, zodat hij nooit langer dan ongeveer 4 uur alleen is.
14. Wat wil je graag nog bereiken met je hond?
Veel plezier……We vinden het heerlijk om met hem te wandelen, op het strand, in
bosrijk gebied en Tanky is gek op zwemmen met warm weer. Tanky vindt alles goed,
zolang de bal mee is.
15. Loop je wedstrijden/shows?
Nee…….eerlijk is eerlijk, daar is Tanky niet geschikt voor, haha.
Ik geef de pen door aan: Joyce van den Berg
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Het vorige stukje over Brenn
eindigde toen hij bijna 8
maanden oud was. We hadden
toen ook net de clubdag achter
de rug, waar Brenn ook heeft
kennis
gemaakt
met
het
schapendrijven, Ik kreeg naderhand daar nog foto’s van en die wil ik toch eventjes
laten zien. Want ik was supertrots op m’n ieniemienie kereltje bij die héle grote
schapen!

Ondertussen is Brenn uit de Puppy-klas en gestart in de Opvoed 1. We gaan nu wat
serieuzer aan de gang met de oefeningen, zoals het netjes meelopen onder de hand,
het halthouden, de zit, de af en het staan. En een begin gemaakt met het tandjes
kijken, maar dat doen we al sinds hij 3 weken is… Uiteraard ook het komen bij de
baas, zelfs al het blijven. Ik moet zeggen dat Brenn het al héél aardig doet, al zijn er
natuurlijk wel dingen waar me wat meer op moeten oefenen. Het halthouden
bijvoorbeeld, of het staan. Nou is de kleine man nog jong, een pubertje bovendien,
dus soms is hij het even kwijt (of doet alsof). Gelukkig heb ik dit al vaker
meegemaakt en ik weet dat het allemaal wel goed gaat komen. Het is niet allemáál
serieus hoor, er is genoeg ruimte voor “fun”. Zo hebben we de “touch” aangeleerd
(maar die kent Brenn eigenlijk al vanuit de Obedience). Hij heeft over een
“survivalparcours” gelopen, gemaakt van strobalen en een speciekuip. De afstand
werd steeds ruimer gezet, en voor Brenn waren dat aardige gaten! Maar hij sprong
keurig van het één op het ander, totaal niet bang… Ik ben benieuwd wat we de
komende weken nog gaan doen… we hebben in ieder geval veel plezier tijdens de
lessen en leren ondertussen ook nog wat…
Elke keer als Brenn weer een maandje ouder is geworden, maak ik foto’s van hem, en
wordt hij gemeten en gewogen. Want er zijn een hoop mensen die graag willen weten
hoe het met hem gaat, na zijn moeilijke start in dit leven. Dus wordt alles via
Facebook gedeeld. Dus toen hij 8 maanden werd zocht ik een leuk plekje om foto’s te
maken en dacht ik ineens aan de AHC… een mooi groot veld en bosjes op de
achtergrond… en dit werd het resultaat!
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En toen was het zomer en lagen de lessen op de AHC stil. Een hoop mensen op
vakantie, maar wij helaas nog niet. Fijn voor vrienden van mij, want zo konden hun
hondjes bij mij komen logeren. Eerst kwamen Flo en Akemi, zusjes van mijn Ashlinn
en allen dochters van mijn Isthan. Er was alleen één probleempje.. Flo was loops.
Ach, arme Flo, Brenn bombardeerde haar tot persoonlijk speeltje: aan haar oren
trekken, aan haar staart sjorren, bovenop haar rug springen en ook nog spelbuigingen
met een hoop gegrom en “vegen” van zijn voorpootjes. Zó grappig om te zien, maar
Flo werd er gek van! Buiten was het gelukkig minder erg, daar bleef het bij
achtervolgingen en ja.. ook proberen op Flo te rijden. Nu is Flo een grote teef en
Brenn een petieterig reutje… dus dat werd het niet, was alleen maar héél grappig om
te zien! Gelukkig werd het stuk minder toen de loopsheid afnam! Vlak voordat Flo en
Akemi weer naar huis gingen, kwamen Djago en Kawan logeren. Een vol huis, maar
zó gezellig. Brenn vond vooral Djago erg leuk om mee te ravotten. Wat is het toch
met dat hondje, hij kiest speelmaatjes uit die een stuk groter zijn dan hijzelf! Maar
Djago is een hele lieve hond die graag inging op Brenn’s uitnodiging tot spelen. Die
twee hebben wat afgestoeid! Op een zeldzame vrije dag ben ik met het hele spul naar
Vlietland gereden en we hebben daar heerlijk gewandeld. De camera was uiteraard
mee en het is me gelukt om alle 8 Shelties (en m’n oude Groenendaeler) op de foto te
krijgen!
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Tussendoor had ik Brenn ook nog ingeschreven voor een Workshop Obedience voor
pup en jonge hond. Dus een ochtend speciaal voor hem alleen. En wat is hij vooruit
gegaan! We hebben best veel gedaan. Netjes volgen aan het been met een
handtarget (deed Brenn keurig maar IK vond het moeilijk). Het voorkomen nog
gedaan, waarbij Brenn tussen mijn voeten moest gaan zitten, ging best leuk. En het
vooruit sturen, maar dat ging wat minder. Misschien was Brenn al moe, of het is een
oefening die hij niet zo leuk vindt… Tussendoor wel heel veel met hem gespeeld! Al
met al een hele leuke dag geweest en bij Brenn was ’s avonds het lichtje uit.. een
zeldzaamheid

Tijdens de zomervakantie hebben we nog geholpen met de “zomer-puppies”. Altijd
héél leuk om te doen! Brenn heeft niet meegedaan, is natuurlijk geen pup meer…
maar ik heb nog wat met hem kunnen oefenen nadat de pupjes weer naar huis waren.
En wat ook leuk was… er was een fotografe die studiofoto’s kwam maken! Nu kan ik
heel leuk buitenopnames maken van mijn roedeltje, maar dit is toch een vak apart
hoor… Dus heb ik gevraagd of Brenn ook voor de camera mocht komen en dat vond
Ellen alleen maar leuk… Ik had verwacht dat de kleine man subiet van de tafel zou
springen, maar dat viel reuze mee! Hij bleef in ieder geval lang genoeg zitten en
liggen om foto’s te kunnen maken. Er zijn er héél veel gemaakt en het wordt straks
nog moeilijk om een keus te maken. Maar Ellen heeft een hele mooie naar me
toegestuurd om te plaatsen, dus die wil ik jullie niet onthouden. Ben er ook erg blij
mee!
En nu is de zomervakantie voorbij en de AHC is ook weer begonnen. Brenn heeft nog
3 lessen in de Opvoed1 gedaan, bij Marije en Rolijn. De eerste les was Brenn niet
lekker, heel sneu. Brenn loopt normaal met z’n staartje in de hoogte, maar die hing
nu slap naar beneden… Hij wilde wel wat voor me doen en nam in het begin ook wel
lekkers aan, maar na een tijdje wilde hij dat niet meer. En ook niet zo erg spelen.
Nadat hij de snoepjes weer had teruggegeven (dank je wel Brenn, maar niet geschikt
voor hergebruik LOL) ging het gelukkig weer wat beter… De les daarop was Brenn op
en top een pubertje… de konijnenkeutels waren véél interessanter dan ik. En spelen
was ook niet leuk genoeg. Oké… ik kreeg hem er af en toe wel bij… maar niet zoals ik
van hem gewend ben.
Gelukkig was hij afgelopen donderdag weer bij de les. Keurig meelopen onder mijn
hand, netjes naast komen zitten, keurig voorkomen… Leuke dingen gedaan met
emmertjes (hoe kom je erop!) en Brenn was héél braaf. Bleef keurig liggen terwijl ik
met die emmer aan de gang was. Gelukkig, mijn tussentijdse overstap naar de
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Opvoed2 is toch niet zo’n slecht idee, LOL. Bedankt Marije en Rolijn voor de super
leuke lessen, we hebben er veel van opgestoken!
We gaan straks beginnen bij Eveline, kijken of we over 2 maanden het SHH-examen
kunnen gaan halen. Zou moeten kunnen, hij is nu 10 maanden en officieel
“volwassen”…. Al is hij in gedrag nog wel pup, wil altijd spelen met alles en iedereen!
Maar goed, het zou leuk zijn, dat SHH-diploma, want dan kunnen we naar de
Combisport…. Ik hou jullie op de hoogte van Brenn’s vorderingen!

Foto door Ellen Reus – Wolves fotografie (www.wolves-fotografie.nl)
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Op deze mooie zaterdag werd er weer een
SHH examen afgenomen op de club. Al vroeg
waren er vrijwilligers in touw om alles voor
te bereiden en klaar te zetten. Het terras, de
tent, de paraplu, de bakjes met eten en de
geluidsprikkel, de lange lijnen enz.
De meeste kandidaten zijn toch wel zenuwachtig voor zo´n moment, want dan
worden jij en je hond beoordeeld of jullie aan de eisen voldoen om het diploma sociale
huishond te verdienen. Tja wat moet een sociale huishond dan wel niet kunnen/doen.
Een sociale huishond moet netjes meelopen aan een slappe lijn en op zijn baas letten
als die van richting veranderd of stil gaat staan, een sociale huishond moet zich door
een vreemde laten aaien, rustig blijven als vreemde mensen op je af komen lopen en
je baas begroeten. Een sociale huishond moet met zijn baas op een terras kunnen
zitten, zonder dat de hond andere mensen hindert. Een sociale huishond moet niet
bang zijn voor een hard geluid of iets geks dat voor hem beweegt. Ook moet hij
netjes langs eetbare spullen lopen, die de combinatie onderweg tegenkomt (nou dat
was nog wel een van de moeilijke dingen vandaag). Als de baas een boodschap doet
moet de sociale huishond netjes aan een paaltje kunnen blijven liggen of zitten en
andere honden en mensen die voorbijgaan negeren. Een sociale huishond moet
komen als hij los is en geroepen wordt en de baas moet verzorgende handelingen
kunnen uitvoeren (zoals tandjes kijken).
Al deze onderdelen werden door keurmeester Wijnand bij de kandidaten in oefening
vorm afgenomen en beoordeeld. Daarbij geholpen door Marry, Maggy, Jeffrey en
Nelleke. Die steeds weer gezellig op het terrasje gingen zitten, de oefening insluiten
deden, rammelden, met paraplu’s zwaaiden en de bakjes voer beschermden tegen
slimme kraaien.
Steeds als er een kandidaat voorbij het voer was gelopen was Maggy, de dochter van
Marry, al snel op weg om de bakjes af te dekken. Het examen verliep vlot en aan het
eind van de ochtend werden vele zuchten van verlichting geslaakt, er bleken maar 3
kandidaten gezakt te zijn en 9 geslaagden konden gefeliciteerd worden met hun SHH
diploma:
Nel met Laila, Marc met Timer, Ineke met Fane, Evelien met Storm, Joyce met
Brownie, Anneke met Cole, Steph met Ferrenz, Naomi met Bo en Sieneke met Huette
die een puntenlijst met alleen maar Goed had.
Na afloop evalueren de trainers, coördinator en keurmeester de resultaten en halen
we er onze aandachtspunten uit. Als aandachtspunt voor de kandidaten van volgende
SHH examens vind ik: het kennen van de regelementen. Lees ze tenminste van
tevoren door als je examen gaat doen dan weet je waar je op moet letten. Want
iedereen wilde verder met zijn hond en gaat vast nog wel eens een examen doen;
misschien een herkansing of een examen voor een andere discipline waar je met je
SHH diploma voor toegelaten kan worden.
Als ik terug kijk dan kan ik met een gerust hart zeggen HET WAS EEN GESLAAGDE
DAG!!!
Catharina van Klaveren
coördinator opvoed
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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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We hadden vandaag maar vier kandidaten.
Eentje was verhinderd omdat haar hond
geopereerd was en een ander had een hond
die gewoonweg "uit vorm" was en daarom niet
mee deed. Bleven er vier over. Aad met
Caitlyn en Marian met Fleur voor de GG1 en
ikzelf met Rhythm en Ton met Layca voor de GG2.
Het weer werkte vast mee, zonnetje, niet te warm. We begonnen met de
blijfoefeningen. Rinske deed met Buzzard mee als stand-in hond. Heel fijn en lief van
haar, zeker omdat haar eigen (andere) hond in de andere ring zijn SHH liep! De
blijfoefeningen gingen bij de meesten prima. Caitlyn doet altijd af blijf, maar eigenlijk
nooit zit blijf en besloot dat deze keer om te draaien. Layca moest bij het terugkomen
nog even gezellig op haar rug rollen (ziet er heel komisch uit voor de omstanders,
maar Ton vond het ietsie minder).
Toen het individuele stuk van iedereen. Aad mocht eerst. En Caitlyn, zijn jongste
Border Collie, liet hem eigenlijk behoorlijk in de steek. Ze kan het best, maar vandaag
effe niet. Volgen begon best leuk, maar al gauw liep ze te snuffelen en ik denk zelfs
ook konijnenkeutels te eten. Plaats sturen was met een extra commando, maar op
zich ging dat keurig. Voorkomen was ook niet slecht. Maar alles had net wat punten te
weinig op afwerking en soms was ze ook gewoon stout, zoals niet terug springen bij
het hoogtesprong apport. Aad kwam punten te kort en miste ook een verplichte
voldoende. Helaas dus geen diploma.
Toen moest Marian met Fleur de Berner Sennenhond. En als je ze kent uit je
omgeving waarbij ze eigenlijk alleen haardkleedje kunnen spelen, neem dan een
voorbeeld aan deze! Fleur had er zin in, danste met Marian mee, helemaal gezellig.
Maar ja, dan moet je ook nog je baas in de gaten houden en das toch heel niet
eenvoudig. Zeker voor een jonge hond. Plaats sturen was gewoon erg pech. Ze ging
in vliegende vaart op zoek naar haar plaats, maar zocht een beetje in de verkeerde
hoek. Uiteindelijk lukte het wel, maar wel erg veel punten verloren. Appel op afstand
kan ze echt keurig en dat zie je dan ook. Maar Fleur is ook nog best jong en dan is
concentratie ook lastig. Zo zakte aan het eind het volgen wat in, maar nog niet alles
was verloren. Het bleek (hoorden wij als kandidaten later pas, Marije, onze
"omroeper" had het al begrepen van de keurmeester) dat het stak op het sorteren.
Als Fleur dat nou maar goed zou doen, dan kon het nog. Maar helaas, Fleur bracht het
verkeerde stokje mee en zo gebeurde het dat nummer twee ook gezakt was. Marian
had te weinig punten voor het diploma.
Toen moest ikzelf met Rhythm lopen. Rhythm is altijd een verhaal apart. Hij kan
prachtig volgen, maar als er druk op staat kan hij vaak helemaal niks meer. Ik vond
zelf het volgen bar slecht gaan, maar dat komt omdat je een naast je dansende
Rhythm gewend bent. Hij volgde wel (zo zag ik later zelf ook wel op film), maar echt
mooi kon je het niet noemen. Genoeg voor een voldoende, dat dan net wel. Maar
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ikzelf had er geen goed gevoel bij. Vooruitsturen was hij gewoon erg braaf met het
verkeerde bezig ("Moet ik met mijn voorpootjes op dit bolletje gaan staan? Oh niet?
Dit bolletje dan?"). En Appel op afstand (ook zoiets dat hij prachtig kan), vond hij dat
de keurmeester wel eng dichtbij stond, en waarom kijkt die man zo naar ons? Maar
ook gingen er sommige oefeningen heel mooi. Ook hier bleek later dat het stak op het
sorteren. Ik wist dat niet. Rhythm kan sorteren. Hij kan het gewoon. Behalve op het
vorige (GG1) examen. Nu ook weer zonder overtuiging. Dus ik dacht eigenlijk dat hij
het verkeerde stokje had. Maar nee, het bleek dat Marije erg lekker rook. Wij hadden
dus wel gescoord op het sorteren en daarom dus het diploma in de zak.
Toen moest Ton met Layca en dat ging echt zo vreselijk goed. Alles deed Layca knap.
Keurig volgen, vooruit sturen, appel op afstand, verwijzen, ze deed het allemaal. En
toen was Ton vergeten er genoeg geld in te gooien ..... Bij het apport met richting
ging Layca het verkeerde blok halen ("Rechts voor mij, of rechts voor jou baas?"), bij
het apport over hindernis kwam ze er terug langs en bij het voorkomen met hoog
kwam ze er ook langs. Gevolg was dat Ton te weinig punten had en dus gezakt was.
Ik wil vanaf deze plek nog wel heel erg onze ringmeester Marije bedanken. Ze heeft
ontzettend haar best gedaan en wij hebben het allemaal als erg goed ervaren. Na wat
tips van onze keurmeester Jack, kan ze straks vals spelen als de beste ;-)
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Weet u hoeveel vrijwilligers er betrokken zijn om ervoor te zorgen dat u examen kunt
doen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Iemand die de sleutels van het hek laat maken
Iemand die het gras maait
Iemand die u les geeft
Iemand die helpt op het examen
Iemand die achter de bar staat
Iemand die de kantine schoonmaakt
Het bestuur
De ledenadministratie
De webmasters
De cursusadministratie
De FHN (keurmeesters)
Iemand die coördineert
Alle vrijwilligers die ik nog vergeten ben te noemen!!!!

Wij doen deze taken voor u, geeft u zich op voor een taak om ons te helpen??
Kijk op de site bij vacatures en meld je aan!!!!!
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Honden krijgen eigen tv-kanaal
Een televisiezender die speciaal en exclusief is
toegerust op onze trouwe viervoeters. Het klinkt
wellicht wat vergezocht, maar in de Verenigde
Staten is het werkelijkheid. Daar is inmiddels Dog
TV gelanceerd, een zender die zijn programmering volledig heeft afgestemd op
honden. Dat betekent dat er vooral beelden van andere viervoeters en hun gedrag te
zien zijn, ondersteund door niet al te luide en voor de zeer gevoelige hondenoren
prettige geluiden. Volgens de mensen achter Dog TV, voornamelijk hondentrainers en
experts op het gebied van dierengedrag, is de programmering bedoeld om honden te
stimuleren, te vermaken en te laten ontspannen. In de Verenigde Staten is Dog TV via
de kabel te ontvangen, maar in Nederland is de zender (wellicht voorlopig) alleen nog
online te bekijken.
Bron: www.dierenblog.nl, Frank Heinen, 25-4-2012
Door Wim Bekendam:
Ik heb eens gekeken op http://dogtv.com/
Op de site van dogtv is te zien dat het programma ingedeeld is in thema blokjes van 3
tot 6 minuten gericht op ontspanning, stimulatie
(vermaak) en gedragsverbetering. Deze moeten
samen de juiste balans bieden voor de dagelijkse
routine van onze geliefde “stay-at-home” honden.
Het thema ontspanning biedt inhoud dat is
gemaakt om bij de hond het stress-niveau te
verlagen, rustig te maken, met niks-aan-de-handmuziek, -geluiden en – beelden. (Een kano op een
mooi meer, slapende en ontspannen rondkijkende
honden in het gras, een hond die lekker geborsteld wordt, een mooi in het water zwevende mantel rogvis ….)
Stimulatie brengt juist actieve camerabewegingen, spannende animaties met
bijbehorende geluiden en frequenties die de het spelgedrag van je hond uitdagen,
zelfs als die alleen thuis is. (Honden die met ballen spelen, met elkaar ravotten,
stuiterende ballen, vleermuizen die van de maan wegvliegen…, wel vanuit een hondse
beeldhoek – lekker laag – opgenomen.)
De “exposure” gebruikt geavanceerde, veterinair wetenschappelijk verantwoorde,
geluiden en visualisaties om de honden hieraan te laten gewennen door deze steeds
afwisselend als stimulatie aan te bieden. (Vuurwerk, de deurbel met een postbode,
voetgangers die druk over een kruispunt lopen, in de auto naast een kleuter of één
die je voer afpikt, een nest puppies…, ook weer vanuit doggies-view.)
Sinds een asiel in de VS Dogtv overal aan heeft staan, wordt er niet meer aldoor
geblaft en ondergaan de honden ontspannen hun behandeling door de dierenartsen.
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Er wordt ook getoond dat de kleuren op dogtv zijn aangepast aan het zicht van de
honden. Maar met mijn hardnekkige kleurenblindheid durf ik daar geen waarde
oordeel over te geven.
Ik denk niet dat Djingels en Toyah hun zakgeld gaan uitgeven aan deze abonnee
televisie. Alhoewel Basil (misschien zit hij in zijn hondenhemeltje voor de buis) wel
altijd naar het darten van Barney wilde kijken, waardoor wij om die kop van hem heen
moesten loeren en menig “ONE hunderd áánd éeeeightyyyy !!!!” hebben gemist. Dat
zal dan wel onder het programma van stimulatie hebben gevallen …
Uggie krijgt ster op Walk of Fame
Uggie voor de plak cement waarin zijn
pootafdruk moet komen te staan. Foto © ap
Tussen de tegels met de handafdrukken van
Marilyn Monroe en Clark Gable prijken sinds
gisteren ook de pootafdrukken van Uggie, de
hond die vorig jaar een wereldster werd door
de film The Artist.
Tijdens het plaatsen van zijn poten in het cement, vlak bij het wereldberoemde
Grauman's Chinese Theatre, was Uggie uitgedost met een vlinderstrik. De gebeurtenis
markeerde ook zijn afscheid van de filmwereld, want de tien jaar oude Jack Russell
gaat het wat rustiger aan doen. Hij treedt niet meer aan in films, maar zal de
komende jaren volgens zijn begeleider, Omar von Muller, nog wel acte de présence
geven bij evenementen voor het goede doel.
Gouden Halsband
De zwart-witfilm The Artist werd in februari bekroond met vijf Oscars. Fans vonden
dat de hond zelf ook voor een Oscar genomineerd had moeten worden, maar in de
regels van de organisatie staat dat de onderscheiding alleen aan mensen kan worden
toegekend. Wel won Uggie de Palm Dog-award op het filmfestival van Cannes en werd
hem in februari Los Angeles de Gouden Halsband toegekend.
Uggie speelde ook mee in de vorig jaar verschenen film Water for Elephants, met
onder meer Reese Witherspoon. Uggie is niet de eerste hond die wordt geëerd met
een ster in Hollywood. Filmlegendes als Lassie en Rintintin gingen hem voor.
bron: AP op www.parool.nl, 26-06-2012 .
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Honden zijn over het algemeen grage eters.
Helaas krijgt menig hond altijd zijn eten keurig
in een voerbak gepresenteerd…..waarom eens
niet anders, laat ze er eens voor werken!
Hieronder een paar ideeën om uw hond Creatief
eten te geven.
Er zijn diversen attributen te koop waarmee u de hond op een creatieve manier eten
kunt geven en mijn eigen testpanel heeft de onderstaande artikelen reeds getest.
Canine Genius Leo
Rubber fles waarin je de brokjes van de hond in stopt. De
hond moet met de fles gaan rommelen om er een brokje
uit te krijgen. De moeilijkheid is aan te passen door juiste
kleine of grote brokjes erin te stoppen. De brokjes kunnen
er alleen via de hals van de fles uit. In diversen leuke
kleurtjes te verkrijgen en het geeft echt uren plezier.
Kan gewoon in de vaatwasser
Moeilijkheidsgraad: 6 t/m 8
(ligt aan de grote van de brokjes)
Testpanel: een dikke 9

Busy Buddy Twist’n Treat
Ook van rubber, soort van ‘ufo’ waarin je ook brokjes stopt.
Rolt wat meer rond dan de Canine Genius. Brokjes komen er
hier wat gemakkelijker uit. Ik geef ‘m vaak aan mijn oudere
hond omdat ze dat Canine Genius maar een gedoe vind en ’t
dan voor gezien houd. Ook deze is in moeilijkheid aan te
passen door grote of juist kleine brokjes te gebruiken.
Kan in de vaatwasser
Moeilijkheidsgraad: 4 t/m 7
(ligt aan de grote van de brokjes)
Testpanel: 7

Busy Buddy Kibble Nibble
Deze Kibble Nibble is van hard plastic, ook hier moeten brokjes
ingedaan worden. Deze kunnen er maar aan één kant uit. De
‘weerhaakjes’ die aan de binnenkant zitten maken dit een beetje
moeilijk. In moeilijkheidsgraad aan te passen door grote of kleine
brokjes te gebruiken. Nadeel is dat deze van hard plastic is en
daardoor nogal wat herrie maakt bij het door de kamer slingeren.
Kan in de vaatwasser
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Moeilijkheidsgraad: 5 t/m 7
(ligt aan de grote van de brokjes)
Testpanel: 6

Dog Pyramid
Ook van hard plastic en best een lastig spelletje dus en alleen
geschikt voor de gevorderde hond.
Net als alle andere
spelletjes moeten ook hier de brokjes in gedaan worden.
Nadeel bij dit speeltje vind ik dat het hard is en daardoor een
hoop herrie maakt. De brokjes zijn er moeilijk in te krijgen omdat het speeltje niet
open geschroefd kan worden. Wij mensen moeten de brokjes door het zelfde gaatje
proppen waar de hond ze ook uit moet krijgen.
Moeilijk schoon te maken.
Moeilijkheidsgraad: 9
Testpanel: 9

Canine Genius the Shaker
Kan zowel los als in combi met de Canine Genius Leo gebruikt
worden.
In het laatste geval wordt deze Leo een flinke uitdaging en
zeker iets voor de gevorderde hond.
Kan in de vaatwasser.
Moeilijkheidsgraad los: 6
Moeilijkheidsgraad in combi met de Genius Leo: 9
Testpanel: 9

Activity Ball
Al een oud gediende onder de hondenzoekhouders.
Ook hier moeten weer brokjes in gedaan worden. De hond moet
met de bal gaan rollen om er telkens een brokje uit te krijgen.
Moeilijkheidsgraad is aan de passen door grote of kleine brokjes
te gebruiken.
Nadeel is van hard plastic en maakt veel herrie.
Kan in de vaatwasser.
Moeilijkheidsgraad: 3
Testpanel: 6
Buster Cube The Original
Wederom van hard plastic dus maakt nogal wat herrie en alleen
geschikt voor de gevorderde hond omdat deze best lastig is.
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Moeilijk schoon te maken.
Moeilijkheidsgraad: 10
Testpanel: 9

Linkables
Soort van buizensysteem dat je op diversen manieren aan elkaar kan
klikken waardoor je naar hartenlust kan variëren. Met brokjes niet zo
handig omdat die er best wel heel snel uit kunnen vallen waardoor de
uitdaging snel weg is. Je kan er ook een pensstaafje of ander staafje
in proppen waardoor de hond wel weer harder aan het werk moet.
Moeilijkheidsgraad met brokjes: 3
Moeilijkheidsgraad met staafjes: 8
Testpanel: 6

Kong
Een klassieker en het blijft toch wel mijn favoriet omdat je er alle
kanten mee op kan.
Boterham met pindakaas of smeerworst, hondenvlees, banaan, je
kan er van alles in proppen. Is het erg warm dan maak ik er een
ijsje van door wel dezelfde ingrediënten te gebruiken gemengd met
yoghurt of kippenbouillon en de kong eerst enige tijd in de vriezer
te leggen. Voordat je de bevroren kong aan de hond geeft wel
eerste even onder de kraan afspoelen om te voorkomen dat de hond zijn tong blijft
plakken.
Moeilijkheidsgraad: 6 t/m 8
Ligt eraan wat je erin stopt. De hond hoeft bij deze ook niet te gaan puzzelen hoe hij
het brokje er nou uit krijgt, gewoon lekker ergens gaan liggen en lebberen maar!
Testpanel: 10
Treat trapper
Een aanrader voor pups en als u een beetje handig bent op een
naaimachine ook prima zelf te maken. Neem een paar lapjes van
verschillende grote en bevestigd deze op elkaar. Tussenin verstopt u
de brokjes!
Moeilijkheidsgraad: 3
Testpanel: 7
Treatdummy
Niet geschikt om de hond alleen mee te laten maar wel het
vermelden waard. Een ‘dummy’ waar je wat lekkers in kunt doen.
Leuk voor zoekspelletjes met de hond en bij het aanleren van
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apporteren. De hond moet de dummy bij u brengen om de brokjes te krijgen, het is
niet de bedoeling dat de hond ze er zelf uit haalt.
Moeilijkheidsgraad: ?
Testpanel: 7
Voor creatief eten geven hoeft u niet perse spelletjes aan te schaffen. Kijk eens rond
in huis en je komt al een heel eind.
Theedoek
Neem een oude theedoek, gooi er een handje brokjes in, maak een
paar flinke knoppen en de hond is uren bezig om ze eruit te krijgen!
Theedoek is daarna waarschijnlijk wel overleden.
Moeilijkheidsgraad: 8
Testpanel: 9
Doos
Neem een oude doos en verstop daar wat lekkers in. Vouw of plak de
doos dicht en laat de hond het lekker uitzoeken!
Daarna wel even het huis opruimen.
Moeilijkheidsgraad: 5 t/m 7
Testpanel: 7
Keukenrol
Neem een lege keukenrol, stop hier wat lekkers in en buig beide
kanten dicht. Heel leuk voor pups of de beginnende hond.
Moeilijkheidsgraad: 2
Testpanel: 5
Plastic Bekertje
Een plastic bekertje is ideaal om zelf ijsjes te maken voor een
warme dag. Vul ’t bekertje met kippenbouillon, hondenvlees of
bijvoorbeeld yoghurt met brokjes en zet ’t even in de vriezer. Haal
voordat u het aan de hond geeft het plastic bekertje eraf. Zeker op
een snikhete dag zal de hond u dankbaar zijn voor zo’n heerlijk verkoeling.
Het is aan te raden het ijsje buiten in te tuin of balkon aan de hond te geven.
Moeilijkheidsgraad: 2
De hond hoeft hierbij niets te bedenken, alleen lekker lebberen en likken.
Testpanel: 8
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Voor alle spelletjes geldt ga eerst samen met uw hond aan de slag. Laat uw hond niet
zomaar alleen met een spelletje. Pas als de hond ’t een beetje door gaat krijgen kunt
u ‘m lekker zelf zijn gang laten gaan. Begin makkelijk door kleine brokjes te
gebruiken en maak het steeds moeilijker.
Met meerdere honden in huis moet u ook uitkijken. Goldens zijn braaf en lief maar als
er eten in de buurt is gaat deze vlieger niet altijd meer op. Bij meerdere honden zou u
ze in verschillende vertrekken hun gang kunnen laten gaan.
Creatief eten geven houd de hond actief en is ideaal als u even van huis moet. De
hond is tijdens uw afwezigheid voorlopig lekker zoet om zijn kostje bij elkaar te
krijgen en kan daarna tevreden en geestelijk moe lekker gaan slapen.
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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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