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Gehoorzaamheid Riel

De officiële diploma‟s van de SHH en de GG
die op 20 november 2010 afgenomen zijn
kunnen opgehaald worden op
donderdagavond bij Cindy v. Tienderen in
de bestuurskamer
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Bikkelen of verstandig zijn?
Wat is wijsheid? Soms is het nemen van
beslissingen nog niet zo makkelijk als
dat het lijkt. Schreven we de vorige keer
in het clubblad nog dat onze lessen niet
vaak uitvallen, dat we echte bikkels zijn en best tegen een stootje kunnen. Met het
schrijven van dit clubblad zijn er echter alweer 2 weken van de lessen uitgevallen.
Tjonge, wat begint de winter vroeg dit jaar! En dan komen de discussies: gaan we wel
trainen of lassen we het af. Zijn de wegen veilig genoeg om naar de AHC te komen, is
onze eigen toegangsweg wel toegankelijk, is het veld begaanbaar en veilig genoeg om
te trainen. En welke trainingen kunnen wel en wat kan dan niet. Veiligheid van baas
en hond gaat voor alles, maar dan nog is de beslissing niet altijd even makkelijk te
nemen. En dan is het besluit genomen en moet deze ook nog op tijd bij de trainers en
cursisten komen. Dus wachten tot het laatste moment is niet mogelijk.
Maar hoe neem je zo‟n beslissing?!? Met dit weer zijn Jack en Jur regelmatig op de
club om de staat van het veld te bekijken. Aan de hand van een protocol wordt dan
bepaald of er wel of geen trainingen kunnen plaatsvinden. Daarnaast kan ook een
coördinator nog besluiten om de lessen toch niet door te laten gaan of om theorie te
geven in plaats van praktijk. Ook daar moeten de cursisten dan van op de hoogte
gebracht worden. Ons streven is om dat op de doordeweekse dagen te doen vóór
17:00 uur via de website en/of mail. Voor de zaterdagtrainingen op de vrijdagavond
vóór 21:00 uur.
Wij zijn ons er van bewust dat er altijd mensen zullen zijn die vinden dat er nog wel
getraind had kunnen worden, terwijl anderen vinden dat het juist niet verantwoord is
om te trainen. We kunnen niet iedereen tevreden stellen, maar we doen ons uiterste
best om een juiste beslissing te nemen en alles op tijd te regelen. Dat is dus een hele
organisatie en aan het weer kunnen we echter helaas niets veranderen . . .
Dan is dit alweer het laatste clubblad van 2010. Over een paar dagen is het alweer
kerst en even later de jaarwisseling met de bijbehorende (voor onze viervoetige
vrienden niet altijd even leuke) vuurwerk. Het was weer een bijzonder jaar met leuke
en minder leuke en droevige gebeurtenissen. Een van de hoogtepunten was ons 40
jarig jubileum en natuurlijk het voor de 4de keer op rij behalen van de bokaal beste
hondenclub van Nederland. Volgens mij was het zelfs voor het eerste dat we op alle
wedstrijdactieve disciplines als eerste geëindigd zijn! Een hele prestatie van de hele
AHC dus! Ook dit jaar hebben alle wedstrijdlopers weer hun best gedaan. Soms ging
dat goed, soms iets minder (en ja, ik spreek uit ervaring) en wie weet was het genoeg
om in 2010 weer de beste hondschool te zijn?!?! Zoals ieder jaar zullen we onze
wedstrijdhelden ook dit jaar weer huldigen tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Dan sluit ik af met het bedanken van alle vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen
jaar. Het klinkt misschien afgezaagd, maar zonder jullie kan een vereniging écht niet
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functioneren. Ik hoop we elkaar weer veilig en wel mogen begroeten tijdens de
nieuwjaarsreceptie op:
Vrijdagavond 7 januari !

Wij,
Jan-Paul, Jur, Ron, Suzanne, Harry, Willy en Femke, wensen jullie fijne
feestdagen toe. Dat het een gezellige kerst mag worden en een spetterende
jaarwisseling!
PS: Hou de site in de gaten voor eventuele afmeldingen voor trainingen in verband
met de weersomstandigheden!
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Nog één keer wil ik vertellen over onze
geweldige hond Bram…..
Zeven jaar geleden begon ons avontuur met
hem. Marc en ik wilde graag een hondje en na
wat lezen in de boeken besloten we een Friese
Stabij te nemen. Deze honden zouden aanhankelijk, intelligent, leergierig, rustig,
groot uithoudingsvermogen, waaks en soms wat eigenzinnig zijn. Verder zouden ze
goed op kunnen schieten met andere huisdieren en kinderen. De perfecte hond voor
ons, dachten we.
Als onervaren aanstaande baasje zochten wij marktplaats af, aangezien we niet van
plan waren om honderden euro‟s uit te geven aan een hondje. We wilden graag een
teefje want deze zouden volgens zeggen makkelijker in de opvoeding zijn.
In Drenthe vonden wij een nestje met
puppy‟s. Marc en ik zijn twee dagen later
wezen kijken en kregen daar te horen dat
de teefjes in het nest al waren vergeven en
dat we konden kiezen uit de reutjes. Nou ja,
we waren niet voor niets helemaal naar
Drenthe gereden dus wilde we toch de
puppy‟s zien. In de keuken liepen alle
pupjes in het rond en wij moesten kiezen.
Oef, wat was dat moeilijk gelukkig maakte
Bram de keus een stuk makkelijker door op
het moment van kiezen tegen ons op te springen als “neem mij, neem mij”.
Zo kwam Bram bij ons in huis en waren wij van plan om hem helemaal alleen op te
voeden. Hoe moeilijk kon dat nou zijn?! Nou na drie weken wisten we al dat we dit
niet alleen gingen redden. Bram was nogal eigenzinnig en deed precies wat hij wilde.
Zo ging hij regelmatig onder de bank zitten en was niet van plan daar onderuit te
komen en was hij het vaak niet eens om in zijn bench te zitten, wat hij dan ook
luidkeels liet horen. Tevens wilde de zindelijkheidstraining ook niet echt vlotten.
Gelukkig woonde Harry Vrieling bij ons in de buurt, die wij regelmatig voorbij zagen
komen met zijn hond Vasca. Vol bewondering keken wij toe hoe hij zijn hond aan de
kant van de weg kreeg door enkel het commando „kant‟ te gebruiken………dat wilde wij
ook.
Tijdens een kennismakingsbijeenkomst kwamen wij in contact met de Alphense
Honden Club. Vanaf die tijd hebben ook wij het „hondenvirus‟ opgelopen. Tijdens de
puppycursus ging er een wereld voor ons open. Hoe makkelijk is het om je hond op te
voeden als je de juiste „trucjes‟ maar kent. Marc deed samen met Bram de cursus
aangezien ik even moest wennen aan alle „jahoe‟ technieken. Thuis gingen we met
Bram aan de slag en waar ik op straat bij een plasje buiten „jahoe‟ zei had Marc toch
iets minder schaamte en schreeuwde bij elke plas buiten “JAHOE, KNAPPE KNUL!” wat
Bram fantastisch vond en binnen no-time was hij dan ook zindelijk, nogmaals als je
maar weet hoe het werkt. Aan het einde van de puppycursus kregen wij van onze
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trainster
Anita Metselaar Bram‟s eerste diploma…..wat
waren we trots, onze puppy had een diploma.
Na de puppy cursus volgde Marc samen met Bram de basis
cursus gehoorzaamheid (opvoed1) en de gevorderde
cursus gehoorzaamheid (opvoed2) waarbij ik als trouwe
supporter aan de kant van het veld stond te kijken hoe
mijn „mannen‟ het er vanaf brachten.
Tijdens de Gedrag en Gehoorzaamheidscursussen werd het
wat moeilijker. Bram moest toen de af en blijf oefening
doen. Van deze oefening heeft hij nooit het nut gezien en
heeft dan ook altijd luidkeels geprotesteerd. De GGB en de
GG1 kon hij nog net aan maar bij de GG2 vond hij het
welletjes, 4 minuten uitzicht was echt te lang.
Marc is toentertijd begonnen met behendigheid en ook dat
vond Bram erg leuk. Samen rennen met de baas wat kan
er leuker zijn. Wat begon als een leuke bezigheid op
donderdagavond eindigde in twee keer Nederlands
kampioen en het drie keer winnen van de Nederlandse
competitie behendigheid. Vanaf die tijd werd Bram bij ons
thuis ook geen Bram meer genoemd maar CHAMP!

Ook ik bleef niet stil zitten. De´JAHOE´technieken
beheerste ik ondertussen als de beste en ben samen met
Bram begonnen met apporteren. Ook dit kon onze Champ.
Vooral het zoeken naar een dummy was één van zijn
favoriete dingen. Helaas had de apporteersport ook bedacht dat het wel handig is als
je hond af en blijf kan. Nog steeds had Bram hier een hekel aan maar één keer heeft
hij het gedaan, met de hakken over de sloot een zesje. Die dag hebben heeft Bram
zijn B diploma gehaald, wat waren we trots.
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In de tussen tijd besloten wij om er een
nieuw hondje bij te nemen en wel een
Border Collie genaamd Buzzard. In het
begin was het even spannend want Bram
was niet zo dol op pupjes en al helemaal
niet op drukke pupjes. Gelukkig konden
beide heren elkaar goed waarderen en
werden het zelfs dikke maatjes.
Alles verliep eigenlijk prima. Marc liep met
Bram in de C- klasse van behendigheid. Eind dit jaar zou hij naar de veteranen mogen
en omdat we besloten hadden dat ik die zou gaan lopen met hem zat ik vol in
training.
Helaas liep het allemaal anders dan we gepland hadden. Bram kreeg zo maar ineens
een bloeding bij zijn hart. De eerste keer werd er niets gezien op de echo waardoor de
kans bestond dat de bloeding eenmalig zou zijn. Omdat Bram de twee weken daarna
goed opknapte begonnen we langzaam aan te geloven dat het inderdaad eenmalig
was geweest. Helaas kreeg hij twee weken na zijn eerste bloeding weer een bloeding
bij zijn hart. In Utrecht werd toen geconstateerd dat er een tumor bij zijn hart zat. Op
dat moment hebben wij de moeilijk en verdrietige beslissing moeten nemen om onze
Champ te laten gaan.
Terug denkend aan Bram zijn wij blij dat we zeven jaar geleden hebben besloten om
dat Friese Stabijtje in huis te halen. We hebben veel van hem geleerd en veel van
hem genoten. We zullen onze Champ erg missen.
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Op 13 november jl. werd in BenedenLeeuwen het kampioenschap voor Gedrag
en Gehoorzaamheid gehouden.
Het hele jaar door waren er competities
gehouden door het hele land. Om voor de
finaledag uitgenodigd te worden moest je
4 competitie uitslagen hebben. Je mocht natuurlijk meer competitie wedstrijden lopen,
maar de beste 4 telden mee als uitgangspunt voor de finaledag.
Voor de AHC waren we maar met een klein groepje. Ik samen met Blacer
vertegenwoordigde de GGB, Michèle Taffijn met Pidou ook de GGB, Anita Dobbe met
Aimey de GG1, Michèle Taffijn met Codi de GG2 , Marlies met Hebbuz de GG2 en met
Sticker de GG3 en Catharina van Klaveren met Mazzel ook de GG3. Marlies had
alleen pech dat de finaledag precies op een zaterdag viel en deze dag moest ze op
haar werk verschijnen. Anita Metselaar nam daarom de honneurs waar en dat deed
ze prima.
Het veld was erg soppig, en voor sommige oefeningen was dat best lastig. Ook
konden de geurtjes van andere dingen op het veld zo de neusgaten van de honden
inwaaien, maar dat mocht de pret niet drukken.
Zo‟n finaledag lijkt heel veel op een gewone competitie, alleen er wordt gekeurd door
2 keurmeesters en alles is net even wat strenger. De punten tellen 2x mee en worden
opgeteld bij het resultaat van de 4 beste wedstrijden van de competitie. Je kan dus
een hele goede competitie gelopen hebben, maar als je op de finaledag er niets van
bakt, dan kan je in het klassement naar beneden knallen. Andersom is ook het geval
natuurlijk. Een slecht uitgangspunt van de competitie betekent nog geen verloren
strijd. Ikzelf stond al bovenaan bij de competitie en het moest wel heel raar lopen als
ik dat nog uit handen gaf. Pidou was een ander geval. Die stond onderaan, maar
misschien……………..Helaas, Pidou was weer de clown van het veld en voor Michèle was
dat de druppel die de emmer deed overlopen. Volgend jaar maar met Clip proberen.
Anita stond heel goed (2de), maar we waren er al achter gekomen dat Aimey of de
sterren van de hemel kan lopen, of ze maakt er een potje van. Helaas maakte ze er
een potje van deze dag en Anita zag de 2de plek langzaam uit het zicht verdwijnen.
Michèle stond 3de in de competitie dus daar werd het nog spannend. De eerste 3
stonden erg dicht bij elkaar en daar kon nog echt alles gebeuren. Gelukkig hield
Michèle het hoofd koel en werd ze 2de voor de dagprijs. Het was wel Anita die (als een
duveltje uit een doosje) met de 1ste prijs voor de dag ervan door ging. Hebbuz deed
het dan ook erg leuk. Ze zag alleen wat “spoken” aan de andere kant van de heg,
maar voor de rest liep ze super. Jammer dat Hebbuz niet mee kon doen voor het
“eggie”, omdat ze te weinig wedstrijden gelopen had. Anita met Sticker liep ook erg
goed en werd 2de voor de dagprijs. Catharina had er beduidend meer moeite mee.
Mazzel is het een beetje zat. Sinds Buddy in huize Van Klaveren zijn plekje heeft
gekregen, is het voor Mazzel niet makkelijker geworden. De hele dag een pup om je
kop, daar wordt je doodmoe van. Als je dan eindelijk verlost bent van zo‟n monster op
een wedstrijddag, dan moet je die dag wel gebruiken om uit te rusten. Komt
Catharina weer aan met haar oefeningen. Dat was teveel gevraagd vond Mazzel en
dat liet hij duidelijk merken!!!
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Al met al was het weer een hele spannende dag die voor de AHC-ers heel goed
verlopen is.
AHC prijswinnaars van de FHN Competitie en kampioenschap 2010.
1ste prijs GGB
3de prijs GG1
2de prijs GG2
2de prijs GG3

Anette Lens met Blacer
Anita Dobbe met Aimey
Michèle Taffijn met Codi
Marlies Kloet met Sticker
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Sinds kort heb ik het AHCcoördineer stokje voor de
behendigheid
overgedragen
aan Yvonne van Westen en
beperk me op de club weer tot
het geven van de trainingen.
Na deze functie binnen de AHC een aantal jaartjes uitgevoerd te hebben, wil ik mij
wat meer richten op andere zaken die ik eigenlijk leuker vind binnen de behendigheid.
Zoals de meesten waarschijnlijk wel weten ben ik ook één van de scheidsrechters van
de FHN in deze tak van sport (en af en toe ook internationaal; zie het verslag elders in
dit blad). Met name het (door toeval) steeds samenvallen van het voorbereiden van
wedstrijden voor de FHN en zaken die de coördinator van de AHC te regelen heeft,
zorgde ervoor dat ik vind dat ik aan beide taken onvoldoende aandacht kon geven. Ik
heb er voor gekozen de taak die ik gewoonweg het leukst vind, zo goed mogelijk te
willen doen. Daarom heb ik binnen het behendigheidsteam en bij het bestuur van de
AHC aangegeven het coördinatorschap op te willen geven.
Gelukkig is er in Yvonne van Westen al snel een uitstekende opvolger voor mij
gevonden. Bijzonder is het dat er nu (voor het eerst?) een coördinator is die zelf geen
trainer is. Maar ik zie daar eerder voordelen in, want zij kan zo juist nog beter de
belangen van de cursisten betrekken in het afstemmen en regelen van alles wat er bij
komt kijken voor onze trainingen.
Ik wil iedereen bedanken voor de prettige manier van samenwerken die ik als
coördinator heb mogen mee maken. En ik weet zeker dat Yvonne met frisse moed en
veel enthousiasme de behendigheid binnen de AHC in goede banen zal leiden.
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Dat we drie honden hebben
is eigenlijk ook teveel. Dat
zeg ik natuurlijk niet en ga
nog altijd stoer door het
leven als liefhebber van
lopen in de zeikregen. En u
bent natuurlijk al helemaal niet geïnteresseerd in een fijn verhaal waarin alles gladjes
en strak verloopt. Daarom nu een opsomming van feiten uit een huishouden met
herrie en geur. In de hoop dat u een glimlach op de kop krijgt en echt héél blij bent
dat u geen honden heeft.
Om te beginnen hebben we naast drie
honden, ook nog eens vier kinderen. Echt veel
te veel. Maar ja, je doet ze ook niet meer weg
als je ze eenmaal hebt. In praktische zin
betekent dat eigenlijk dat het altijd een
zooitje is. Zeker als ze elkaar vinden in het
spel en er eindeloos met een groene krokodil
wordt gesmeten. Je kunt je wijnglas beter
meenemen naar de wc, want er is weinig kans
dat ie nog heel op de keukentafel staat bij terugkomst. En als gevolg van al dat spelen
is het nu echt onmogelijk om zonder een trekkende hond te lopen. Die oudste twee
viervoeters trekken al een eeuwigheid niet meer, maar dat jongste ding is opgegroeid
in deze kluwen van kinderen. En herder eigen, zal die toch echt niet de roedel uit één
doen vallen. En dus mogen de kinderen onder geen beding voor me uit rennen. Ik
moet er zelfs mijn schoenen op aanpassen, zo sterk is ie; die oetlul! Ja, wat vloeken
kan ik wel als ie me weer eens onderuit trekt op mijn slippertjes. Mijn man heeft
meestal stoere verhalen. Want hij was erg lang hondentrainer en dan kun je een
trekkende hond natuurlijk niet gebruiken op je CV. En bij hem zou die niet trekken.
Nou dikke poep, want wat heeft ie alle cursisten altijd geleerd? Je moet leuk zijn voor
je hond; dan blijft je hond graag bij je. En leuk, dat zijn onze kinderen wel hoor; dat
kun je dan wel weer aan hun en de groene krokodil overlaten. En dus trekt ie ook bij
Oscar, een riempje een stukje langer, als de kinderen zijn losgelaten voordat de
honden zover zijn.
Verder hoor ik wel eens de opmerking dat het niet uitmaakt of je nou met één, twee
of drie honden loopt. Nou echt wel; zeker in onze samenstelling. Een combi van oud,
doof, dement en een jonge springerige autist is desastreus. Zeker voor een type zoals
ik die allergisch is voor het bezorgen van overlast voor andere mensen. En hoe ik ook
mijn best doe, het gaat vaak mis. Ook wel eens goed natuurlijk, maar zo‟n verhaaltje
zou het niet worden had ik beloofd. Maar ik zal niet in detail treden in verband met
herkenning en eventuele aanklachten. Laat ik het erop houden dat ik graag alleen
loop, liefst in de regen op zondagochtend. Daarom zoek ik nog een opvangadresje
voor de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag voor drie erg
leuke honden. En als u dan toch aan het nadenken bent, heeft u misschien ook nog
wel een plekje voor vier kinderen en een groene krokodil. Alvast bedankt!
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Naast het lesgeven op de hondenclub heb ik ook
een hondentrimsalon, een honden casting
bureau en train ik honden/voed ik honden op
voor anderen.
Over het trainen/ opvoeden van honden voor
anderen wil ik het hebben.
(als ik dit schrijf zijn we alweer een jaar verder)
Arras is een Mechelse herder, voorbestemd om opgeleid te worden tot politiehond.
Van 7 weken tot 7 maanden was hij bij mij in huis, voor zijn socialisatie en
basisopvoeding. Daarna ging hij terug naar zijn eigenaar die hem op zou gaan leiden
tot politiehond. Na 3 maanden besloot zijn eigenaar dat Arras voor hem niet de
geschikte politiehond was. Na overleg hebben we besloten dat ik de
opleiding/africhting van Arras over zou nemen. Dat is wat je noemt een nieuwe
uitdaging….
Ik train al jaren honden voor G&G, behendigheid en obedience, maar heb nog nooit
een hond afgericht tot politiehond. Dat betekende werk aan de winkel. Ik moest me
gaan verdiepen in het programma van PH1 (politiehond 1), ik moest lid worden van
de KNPV en me gaan verdiepen in de cultuur van de KNPV (Koninklijke Nederlandse
politiehonden vereniging) en ik moest me gaan verdiepen in de aan te leren
oefeningen.
Allereerst moest er een kennel komen. Arras was ondertussen gewend om buiten te
leven. Gewoonlijk zitten politiehonden ook buiten bij hun geleiders, dus het is het best
als ze dat al vroeg leren. Gelukkig kon ik een kennel krijgen van een vriend. Hij kwam
hem ook nog voor me plaatsten.
Ik vond de kennel alleen een beetje klein, dus heb ik er ook een ren omheen gemaakt
zodat hij wat meer bewegingsruimte had.
Arras was weer snel gewend bij mij thuis, nu dan niet meer binnen maar buiten in de
achtertuin.
Ik trainde Arras m.b.v. de clicker iets wat bij de KNPV nog geen gemeengoed is. Maar
bij de PHV Alpha kreeg ik de kans op het op mijn eigen manier te doen. Als je niet
bekend bent met clickertraining is het lastig om te begrijpen. Maar als ik uitlegde wat
ik wilde dan werd ik aan alle kanten geholpen op de manier zoals ik dat wilde.
Eén van de oefening zal ik beschrijven. Er zijn verschillende oefeningen waarbij de
hond achter de pakwerker moet gaan zitten. Ik had bedacht: ik leer hem eerst achter
een voorwerp zitten. Met behulp van de clicker, clickte ik hem achter de tuinstoelen
de vuilcontainer en mijn dochter. Toen ik het idee had dat hij dat snapte wilde ik hem
op de club achter de pakwerker laten zitten. Maar hij associeerde de pakwerker zo
met bijten en dat bijten vond hij zo leuk dat hij het heel moeilijk vond om achter de
pakwerker te gaan zitten zonder hem te bijten. Ik overlegde met de pakwerker hoe
we het zouden doen. Ik maakte het een stukje makkelijker door dichterbij te gaan
staan en sprak het volgende af: zodra Arras achter de pakwerker zat, zou ik hem
clicken, dan zou de pakwerker zijn been uitsteken als signaal op welke plek Arras
moest bijten en dan als beloning mocht hij bijten. Dit werkte! Arras werd super
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gemotiveerd. Hij snapte het spelletje en al snel kon ik hem over grote afstand sturen.
Wanneer hij niet keurig netjes recht achter de pakwerker zat of wanneer hij niet
dichtbij genoeg zat dan knikte ik naar de pakwerker. Deze schuifelde dan iets naar
voren en als Arras dan een beetje aanschoof dan clickte ik hem en mocht hij alsnog
bijten als beloning. Hij vond het geweldig! Hij deed het super. Ik was trots op hem.
De training verliep voorspoedig. Ik moest wel veel aan motivatie training doen, want
hij was een beetje lui. Maar hij snapte de oefeningen snel, was niet bang voor de
pakwerker en had een goede beet.
Ik was er van overtuigd dat ik hem op zou leiden tot zijn politiehonden certificaat.
Het zou heel anders gaan..…volgende keer meer
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Hond met baasje samen in graf
TELTOW - Duitsers die heel erg van hun huisdier
houden, kunnen binnenkort samen met hun hond of
kat worden begraven. In Teltow bij het Oost-Duitse
Potsdam kunnen mensen en dieren over pakweg twee
jaar samen hun laatste rustplaats krijgen.
Nu zijn zulke gemengde kerkhoven nog verboden, maar de eerste vergunning voor
een uitzondering zit eraan te komen.
''De vraag is groot. Vooral alleenstaanden vragen ons altijd weer: als ik overlijd en
later mijn huisdier sterft, is er dan de
mogelijkheid dat wij samen komen te
liggen?'', zegt bedrijfsleider Ralf
Hendrichs van dierenbegraafplaats
Tierhimmel in Teltow.
Volgens hem gaven nabestaanden al
eens illegaal de as van een dier mee.
''Officieel mogen we de urn van een
dier niet in de doodskist van een
mens leggen. Maar als je de graven
van een menselijk kerkhof zou openen, zou je verbaasd zijn wat je daar aan dieren
aantreft.'' (ANP)
Bron: www.ad.nl, 17/11/2010

Hond zwemt met zeeleeuw vier kilometer de zee op
ADELAIDE - Een Australische herdershond die aan de kust van Zuid-Australië bevriend
raakte met een zeeleeuw, is met moeite uit de woelige baren gered.
Het Australische persbureau ABC berichtte dat de hond Westie niet ver van het strand
van Semaphore, in het noordwesten van de stad Adelaide, met de daar als Henry
bekend staande zeeleeuw speelde en met zijn speelkameraad steeds verder de zee in
ging.
Leden van de plaatselijke reddingsbrigade rukten op verzoek van de baas van de hond
uit om de na enige tijd de spoorloze hond te zoeken.
Een van de redders zei dat ze het bijna
hadden opgegeven, toen ze het huisdier 4
kilometer uit de kust zagen zwemmen met
Henry. ,,Dat is ook voor ons ongebruikelijk
ver van het strand'', zei brigadeleider Craig
van Tenac. (ANP)
Bron: www.ad.nl, 18/11/2010

Zeeleeuw Henry
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Kim Vellekoop
1. Stel jezelf even voor, wat is je rol
binnen de Alphense Hondenclub?
Ik ben Kim Vellekoop, 30 jaar en werk in
een kinderhotel in Hilversum, ik ben
assistent-trainer bij het apporteren en train hier zelf ook.
2. Hoe lang doe je dit al?
Training geven een paar maanden pas, maar vind het erg leuk om te doen, zelf
trainen doe ik al anderhalf jaar.
3. Hoeveel honden heb je op dit moment?
Nu nog 1, Spook, een onbekende kruising…gekocht als York/Maltheser…maar dat is
het in elk geval niet! Ze lijkt nog het meest op een Parson Jack Russell.
In het nieuwe jaar hoop ik nummer 2 te kunnen verwelkomen, alleen 1
probleem……..geen idee welk ras.
4. Wat is de volledige naam en geboortedatum van je hond?
Spook (zeg Spoek), 19-05-2004
5. Hoe ben je aan haar gekomen?
Ze komt uit een asiel in België, en ze is nog wit/blond ook…. dus ze heeft altijd
genoeg excuses achter de hand
6. Heb je cursussen met je hond gevolgd? Welke?
De standaard cursussen bij de kynologenclub daar was het Pup, A en B.
1 seizoen GG0 maar dit bleek voor geen van beiden wat.
Speuren, waterwerk, flyball, frisbee en reddingshonden voor inzetwerk is de levensstijl van ons
Zoals je ziet hebben we alles wel uitgeprobeerd, alleen flyball en frisbee doen we niet
meer.
7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je hond?
Leukste eigenschap is zoals je hierboven al kunt zien…ze vindt alles leuk en doet alles
ook met overgave….er zit duidelijk terriër in!!!
En ze is zo gek als een deur….maakt me altijd wel aan het lachen!
Minst leuke is dat ze aanleg heeft om dik te worden en ik dus heel erg op moet passen
en dat is voor beiden niet leuk.
8. Wat is het favoriete speeltje van je hond?
Piepbeestjes….maar de piep moet eruit en als het ogen heeft ook en zijn neus en
oren…..maar ze sloopt alleen haar eigen speelgoed gelukkig!
9. Wat eet je hond het liefst?
Alles…zou kruising labrador kunnen zijn als ze niet zo klein was geweest!
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10. Wat of waar is de favoriete slaapplaats van je hond?
Schapenvel voor de gaskachel!
11. Gaat je hond mee op vakantie?
90 procent van de tijd gaat ze mee! Heel af en toe een weekje lui in de zon en dan is
ze bij familie.
We gaan vaak gewoon een weekendje op de bonnefooi met de tent lekker wandelen
met z‟n 2en…heerlijk!
12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu hebt?
Waarom wel of niet?
Aangezien ik niet weet wat het ras is, zal dat lastig zijn, maar anders zou ik haar qua
karakter graag willen klonen…kan me geen geweldigere hond indenken.
Alleen voor het reddingshondenwerk lopen we er wat vaker tegenaan dat ze wat
kleiner is in heide en bramen vooral….dus het enige is dat ik een iets groter ras wil.
13. Wat is een dag patroon van je hond? (Bijvoorbeeld is je hond de halve of hele dag
alleen. Gaat hij/zij met een uitlaatservice mee of naar een dagopvang?)
Zusje werkt in de naschoolse opvang en heeft zelf ook een hond, dus die werkt ‟s
middags pas. Daar is ze 4 dagen en 1 dag zijn ze bij mij, aangezien ik in de
kinderopvang 4 lange dagen werk.
14. Wat wil je graag nog bereiken met
je hond?
Een hoop lol en plezier, zou
uiteindelijk mijn C diploma in het
apporteren wel willen halen en op
inzet in het buitenland gaan.
15. Loop je wedstrijden/shows?
Ja, wedstrijden van apporteren en
reddingshonden.
geen shows….met mijn asbakkie!
Ik geef de pen door aan:
Cindy van Tienderen
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Max en Nancy Verbeek
Winkelcentrum Ridderhof
Ridderhof 35
2402 EN Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-421851
Fax: 0172-416287
Alphenadrijn.ridderhof.996@pets
place.nl

Uw dierenspeciaalzaak in de
Ridderhof
met bezorgservice!!!!
Voor uw bestelling:
0172-421851
Wij wensen u en al uw dierbare een gezond en
diervriendelijk 2011
Graag tot ziens in onze verbouwde winkel
(vanaf tweede week januari)

KNIP RECHTSONDER HET HOEKJE UIT, VUL UW
POSTCODE IN EN PROFITEER VAN DE
AANBIEDING IN DIT CLUBBLAD.
EXCLUSIEF VOOR AHC LEDEN
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Bij inlevering VAN DE INGEVULDE HOEK:
€5,00 korting op 1 product naar keuze bij aankoop
van €20,00 of meer.
Ons spaarsysteem ook in 2011!!
Bij elke 10 euro ontvangt u een stempel op onze
nieuwe spaarkaart. Bij 6 stempels is de kaart vol en
ontvangt u €2,50 korting op uw vervolg aankoop!
Extra aanbieding:
Nieuw, Pets Place Premium Voeding
Vanaf €29,99 per 12 kilo
Nu met €2,50 extra introductie korting

*Deze aanbieding is geldig t/m 15-01-2011
en 1 clubblad aanbieding per huishouden.

Postcode
…..
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Amerikaanse ervaringen van een Dutch Judge
De reis naar de V.S. als behendigheid scheidsrechter
voor de Cynosport Worldgames 2010 was een
fantastische ervaring. Tijdens deze reis hebben we
een online reisverslag bijgehouden, waarin we onze ervaringen ter plekke met
achterblijvers konden delen. (Kijk hiervoor op wimbekendam.waarbenjij.nu.) Dat er al
veel mensen op de hoogte zijn van de belangrijkste gebeurtenissen hebben we
gemerkt uit de reacties die we hierop ontvangen hebben. Voor degenen die dit niet
gevolgd hebben, wil ik met dit beknopte verslag ook in dit clubblad het verhaal erover
afronden.
Aurelia en ik zijn op zaterdag 9 oktober vanaf Schiphol naar New York gevlogen. Door
veel wachtrijen zowel in Nederland als in de “States” was dit een erg lange en
vermoeide onderneming. Maar het vervolg van de reis in de volgende twee dagen
was gelukkig erg leuk, mooi en ontspannend. Doordat we deze rit in een “upgrade”
Ford Explorer huurauto maakten, maakte het nog specialer.
In Louisville Kentucky heb ik als dutch-judge een
fantastisch toernooi mee gemaakt. Er deden ruim 1000
honden aan de wedstrijden mee die gehouden werden in
een deel van een soort Jaarbeurs-complex. Vanaf de
opening op dinsdag (met mijn European Standard in vijf
ringen tegelijk) liepen de wedstrijdspanningen steeds
verder op naar mate de finales in het weekeinde naderden.
Die finales vonden aan het eind van de dag plaats in de
“main-ring”, steeds ingeluid met het Amerikaanse volkslied.
En omdat er dan geen wedstrijden in de andere ringen
waren, trokken die behoorlijk wat publiek. Dat maakten
deze finales een echte happening met veel lawaai vanaf de
tribune.
Eén van die finales was mijn steeplechase op
zaterdagavond. Daar werd voor aanvang, speciaal voor mij,
het Wilhelmus gespeeld. Dat maakte me nog trotser dan ik
al was en bezorgde me echt kippenvel.
Van verschillende kanten heb ik positieve reacties op mijn parkoersontwerpen en mijn
manier van keuren gekregen. Ikzelf ben erg onder de indruk geraakt van het hoge
niveau van de deelnemers. Vooral de trefzekerheid van de raakvlakken was er heel
opvallend. De manier waarop dit in Amerika wordt aangeleerd, werkt blijkbaar erg
goed.
Achteraf zijn er door de organiserende USDAA op hun website nabesprekingen van
twee van mijn parkoersen geplaatst. En naar aanleiding van dat commentaar heb ik
ook weer een poosje rondgelopen als de bekende pauw.
Tijdens deze week heeft er een bescheiden familiereünie plaatsgevonden met een
naar Amerika gemigreerde tante van Aurelia. Zij hebben er in Louisville samen een
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meer toeristisch weekje van gemaakt en volop met elkaar bijgepraat. Maar ook is
tante meer dan eens bij de wedstrijden komen kijken en heeft er ook volop van
genoten.
Toen haar tante op de laatste zondag weer huiswaarts was gegaan, heeft Aurelia zich
als schrijver verdienstelijk gemaakt tijdens het ingewikkelde afsluitende spel Rekoons
(de uitleg hiervan bespaar ik jullie hier), dat vooraf ging aan de super spannende
Grand Prix finale.
In de 13 dagen na de wedstrijden hebben we een leuk deel van Amerika verkend. Met
de, voor ons, enorme bak was het heerlijk ontspannen rijden door het noord-oostelijk
deel van de V.S.. Daarbij hebben we de watervallen van Niagara bezocht, het
wijnbouwgebied Fingerlakes, het natuurgebied Catskill Mountains en tenslotte New
York City. Onderweg hebben we langs de weg allerlei wild kunnen zien, zoals herten,
vossen, wasberen en dergelijke. Helaas waren dat wel allemaal restanten van
aanrijdingen met hen. Het levende wild dat we zagen bleef wat beperkt tot vooral veel
eekhoorntjes, zelfs midden in Manhattan.
Op onze laatste avond in New York hebben we vanaf de “Top of the Rock” van het
Rockefeller Centre een prachtige zonsondergang meegemaakt. Met alle mooie en
leuke ervaringen die deze reis ons geboden heeft, was dit een waardig
afscheidscadeau van Amerika.
Sinds maandag 1 november komen we weer als “gewone” AHC-ers een paar keer per
week vanuit Nieuw-Vennep naar Alphen en pakken de draad van de trainingen weer
op. Ondertussen is de jetlag langzaam uit ons gestel gezakt, maar de prachtige
herinneringen koesteren we nog steeds. We zijn heel erg dankbaar dat we deze reis,
als een uitvloeisel van onze hobby met de honden, hebben mogen maken.
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Pupje
Ten
van
Harry
en
Annie,
gefotografeerd door Harry, nadat Annie
een aantal verwoede pogingen gedaan
had om Ten er helemaal op te krijgen,
want ze was aan het hollen en springen….

Hoe fotografeer je een pup in 20 stappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Plaats een nieuw, leeg geheugenkaartje in de camera.
Haal de verpakking uit de bek van de pup en gooi dat in de prullenbak.
Haal de pup uit de prullenbak en borstel de koffieprut van z‟n snuit.
Kies een passende achtergrond voor de foto.
Zet de camera op een statief en stel hem goed in.
Zoek de pup en haal de vieze sok uit z‟n bek.
Zet de pup op de goede plek en ga naar de camera.
Vergeet die goede plek en haal de camera weer van het statief.
Kruip op handen en voeten achter de pup aan.
Stel de camera met 1 hand goed in terwijl u de pup met wat lekkers lokt.
Haal een schoon doekje en veeg de neusafdruk van de pup van de lens.
Neem het doekje uit de bek van de pup en gooi die weg (het doekje!!!).
Gooi de kat naar buiten en verzorg de krab op de neus van de pup.
Zet de asbak en de tijdschriften terug op de tafel.
Probeer een geïnteresseerde blik bij de pup op te wekken met behulp van een
piepbeestje.
16. Zet uw bril weer recht en haal de camera onder de bank vandaan.
17. Spring overeind, pak de pup op en zeg luid: „Foei! Dat moet je buiten doen.‟
18. Roep uw partner om u te helpen met opruimen.
19. Pak een dubbele whisky.
20. Ga in een gemakkelijke stoel zitten en neem u voor om morgen de pup direct
de commando‟s „zit‟ en „blijf‟ te leren.
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Als je bekend bent in de buurt
omdat je veel met honden
bezig bent en honden opvangt,
dan weten ze je ook te vinden
als ze een probleem hebben
met een hond. En dan komen
ze o.a. aan de deur met hun hondje, of ik maar een oplossing weet en waar ik dan
een oplossing voor probeer te zoeken omdat ik die hondjes niet in de steek wil laten,
die zijn vaak al zo gestresst door het gestress van hun baasje.
Zo ook deze keer weer. Daar stond „een bekende uit het park‟ met een mevrouw die
wanhopig was over het gedrag van haar hondje, wist niet meer wat ze met haar aan
moest en kon alleen „de rit‟ naar de dierenarts nog bedenken. En naast haar zat een
klein, 40 cm, hondje, een soort boerenfoxje x vlinderhondje of zo. (ik noem haar
maar even Moppie, omdat ik de echte naam niet bekend wil maken).
Moppie keek me aan en ik keek haar aan en wist toen dat dit niet een mevrouw met
een probleemhondje was, maar een hondje met een probleemmevrouw. Met dit
hondje was niets mis, dat voel je soms al gelijk aan. Ik bood haar aan het hondje mee
naar binnen te nemen en vroeg haar nog even een rondje te lopen, haar mobiel aan,
zodat ik haar kon bellen. Ik had op dat moment al 7 honden in huis, mijn eigen 5
teven en twee pupjes, die ook niet voor de poes waren. Dus ik moest even zeker
weten dat het niet in grote vechtpartijen zou eindigen.
Eenmaal binnen bleef Moppie in een hoekje achter de deur zitten en liet zich door al
mijn eigen honden besnuffelen, die lieten haar verder links liggen, maar de pupjes,
broer en zus van ruim 4 maanden, vielen haar dus aan. Ze deed niets terug en
probeerde weg te vluchten.
De pups maar even weggehaald (waren er nog maar pas en moesten nog een flinke
socialisatie ondergaan), mevrouw gebeld dat het hondje bij mij kon blijven en dat ik
voor haar wel een nieuw baasje zou zoeken. Moppie is vijf jaar oud en mevrouw was
haar tweede baasje.
De problemen die mevrouw aan had gegeven waren: het hondje kon niet los, want ze
viel andere honden aan, mocht dus nooit los, thuis kon haar dochter niet
binnenkomen, want dan dreigde moppie heel erg en ze waren bang dat ze de dochter
zou gaan bijten. En Moppie blafte de hele tijd, zodat de buurman op tilt sloeg en ze
trok heel erg aan de riem. Ze had een anti blafband om en een slipketting. De
blafband had ik al gelijk af laten doen en de slipketting binnen ook gelijk afgedaan. Ik
had nog een halsbandje in de la en die paste ze gelukkig.
De volgende ochtend was ons plan om met het hele stel naar het strand te gaan en
dat wilde we door Moppie niet veranderen. Dus Moppie de volgende ochtend mee naar
het strand. Een hond aan de lijn op het strand vind ik een straf voor de hond en voor
mij ook, dus ik nam het risico maar en liet haar ook met de roedel gelijk los. Ze bleef
vlak bij me en week niet van mijn zij. Op het strand werd ze wel iets vrijer en durfde
wel te snuffelen, maar bleef wel erg dicht bij me. Daarna is ze eigenlijk nergens meer
vast geweest. Ze viel geen honden aan en ze bleef perfect bij me. Ze trok inderdaad
behoorlijk aan de riem en los was dus met die hele roedel ook wel makkelijker. Ik kon
later nog wel aan dat trekken gaan werken, maar eerst moest ze maar eens tot rust
komen.
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Moppie was heel onrustig bij mij thuis. Ze werd alleen rustig als ik haar op schoot
nam en naast me op de bank neerlegde. Maar ze was daar zo dwingend in, dat ik daar
niet aan toe wilde geven als ze zich aan me opdrong en dat deed ze dus constant.
Mevrouw had me ook al gezegd dat ze haar eigenlijk te veel „verwend‟ had. Moppie
was dus gewend constant haar zin te krijgen. Daar moest dus aan gewerkt worden.
Dat ging al snel beter, ze snapte dat ze ook op haar eigen plekje lekker kon liggen en
als ik haar geen aandacht gaf, ging ze uiteindelijk zelf een plekje zoeken om te liggen.
Ze werd ook al wat rustiger en begreep hoe het bij ons werkte. En duidelijkheid was
iets wat ze eigenlijk als eerste nodig had om rustig te kunnen worden.
Blaffen deed ze als ze vreemde geluiden hoorde en in het begin even als ze alleen
moest blijven. Maar dat hield niet lang aan. Ik kon dus gelukkig ook nog even weg als
het nodig was.
De volgende dag werd er een pup opgehaald en dat scheelde al gelijk een stuk in de
drukte, want dat was een behoorlijk bewerkelijke pup.
Er was nu rust en daar plukte Moppie ook de vruchten van. Ze ging overal mee naar
toe en sprong graag in de auto en wandelde heerlijk los overal mee.
Ik wilde toch zo snel mogelijk een eigen baasje voor haar omdat ik het nogal sneu
vond haar bij mij goed te laten wennen en vertrouwen te geven en dan weer naar een
ander adres te laten gaan. Hoe sneller hoe beter dus naar een goed baasje.
Er meldde zich verschillende mensen die haar wel wilde, maar ik was kritisch, ze had
een leuk koppie en dat moest niet de rede zijn om haar te nemen. Het nieuwe baasje
moest helemaal op haar vallen en haar de rest van haar leven een plekje geven waar
ze zich volledig kon ontspannen.
Een geïnteresseerde leek heel serieus en ik besloot met Moppie bij deze mensen te
gaan kijken. Ik ga graag zelf bij mensen kijken als ik een hondje plaats, je hebt ook
dan geen 100% garantie dat het allemaal goed gaat, maar even de sfeer proeven en
kijken hoe het hondje op de mensen reageert en andersom is toch wel een prettige
eerste indruk.
En het gekke was dat gelijk toen ik met Moppie bij die mensen naar binnen ging, een
jongen van 17 en zijn moeder, er een klik was tussen Moppie en die jongen. Dat is
een gevoel dat ik niet uit kan leggen, maar soms heb je dat met hondjes. Ik heb dat
wel eerder meegemaakt. Alsof het zo moest zijn. De jongen straalde iets uit waar
Moppie zich lekker bij voelde. Hij was geen jongen die uit ging of veel weg was. Hij
was veel thuis en woonde vlak bij een grote heide en bos, waar hij graag naar toe
ging, vaak met een vriend, die ook aanwezig was.
Maar ja dan komt de twijfel, is mijn gevoel wel goed, zijn deze mensen wel geschikt
enz. enz. Dat is altijd het moeilijke, maar ik had inmiddels zo veel ervaring met het
plaatsen van honden die bij mij in de opvang zaten, bij mensen, dat ik ook wel op
mijn intuïtie af durfde gaan. Ik liet het hondje daar. Ze keek me even aan toen ik weg
ging en dat doet altijd wel even pijn. Ik had haar nog maar zo kort en heb haar nog
niet volledig de innerlijke rust kunnen geven die ik zo belangrijk vind en wat zo goed
is voor een hond. Maar ik voelde dat ze dat daar wel zou kunnen krijgen.
Een poosje later belde ik weer om te vragen hoe het ging. En de mensen hadden het
gevoel dat het hondje daar altijd was geweest, alsof het zo had moeten zijn. De
jongen had een vriendje voor het leven, was altijd samen met het hondje, en als hij
naar school moest was moeder altijd bij Moppie. Bij mij blafte ze nog wel eens en
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daar had ik ze voor gewaarschuwd, maar ze had daar nog niet één keer geblaft. En ze
was vooral heel rustig, wat ze bij mij ook niet gelijk was. Gelukkig was mijn gevoel
goed geweest.
Moppie kwam thuis daar en ik ben blij dat ze bij mij aan de deur was gekomen. Ik kon
haar op deze manier toch een geweldige toekomst geven. Ze is 5 jaar en kan nog wel
10 jaar mee, het vorige hondje van deze mensen is 16 geworden en leek op haar,
vandaar dat ze op haar „vielen‟. Moppie mag daar ook 16 worden of liever nog ouder.
Ze heeft haar gouden mandje gevonden. En ik ben weer een stukje gelukkiger dat ik
weer een hondje heb kunnen helpen.
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Het blijft leuk, een hond en een baby..
Het is erg leuk om te zien hoe ze met
elkaar omgaan, hoe ze elkaar ontdekken en
proberen erachter te komen wat wel en niet
mag.
Boomer weet dat kinderen wel leuk zijn,
maar dat ze je ook na kunnen lopen om je te aaien en dat vindt hij meestal niet leuk.
Elyna weet niet beter dan dat alle honden Boomer heten. Vooral de rood/wit/zwarte
van klein formaat zijn leuk, dat is haar Boomer!
Zodra Boomer thuiskomt na een wandeling zonder dat Elyna mee was, snelt hij direct
naar Elyna. Als 2e worden de baas of ik begroet. Ga ik hem ‟s avonds uitlaten en
Elyna slaapt al? Dan moet hij eerst even aan haar handje snuffelen voordat hij
meekomt.
Boomer is een weekje bij kennissen wezen proeflogeren, voordat wij eind van het jaar
3 weken op vliegvakantie gaan en hij daarheen gaat. Toen hij terugkwam sprong hij
even tegen me op, om vervolgens op zoek te gaan naar Elyna en bij haar te gaan
stuiteren i.p.v. bij mij.. Dat was even wat minder leuk, want tja, ik was altijd DE
nummer 1 voor hem, maar ik ben duidelijk van m‟n plek gestoten. Eigenlijk is dat
toch ook wel heel erg leuk om te zien, dat hij zo gek op haar is en andersom.
Iets anders dan haar oren likken overdag mag hij niet, dat heeft ze hem wel duidelijk
gemaakt. Zodra hij dat probeert, probeert zij hem op z‟n kop te aaien en dat vindt hij
niet leuk.
Zodra Elyna op de grond ligt, is Boomer niet bij haar weg te slaan voordat hij haar
oortjes gelikt heeft en zij begint te stralen zodra ze Boomer kan aaien.
Ik probeerde te filmen hoe ze leerde kruipen, maar dat werd een filmpje; wie is er
slimmer, Elyna of Boomer..
Boomer is geen apporteerhond. Het is me pas na ruim 2 jaar gelukt hem te leren
apporteren; hij zag er gewoon het nut niet van in en ik kon het niet leuk genoeg
krijgen.
Nu weet ik wat ik fout heb gedaan met aanleren! Ik had op de grond moeten gaan
liggen en meppen maar..
Dat is namelijk wat Elyna doet. Ze ligt op de grond, ziet wat ze wil hebben en mept
met haar hand op de vloer terwijl ze naar Boomer kijkt. Boomer kijkt wat om zich
heen, of ze echt hem bedoelt en besluit vervolgens haar speelgoed (waar hij anders
echt niet aankomt!) aan haar te gaan geven.
Wie is er dan slimmer.. Boomer dat hij begrijpt wat Elyna wil, of Elyna dat ze Boomer
zover krijgt haar te brengen wat ze hebben wil?
Kortom, ik geniet van hun twee samen!
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Het is altijd leuk om
samen met je kinderen
iets te doen. Anouk en
ik hebben zelfs dezelfde
hobby en wel, hoe kan
het ook anders, honden.
Omdat ik dit jaar met Blacer (onze jongste hond) flink aan de slag wilde, heeft Anouk
zich ontfermd over Bobby en niet geheel onverdienstelijk kan ik wel zeggen. Om
Bobby toch wat meer te motiveren is ze met Combisport verder gegaan en wel in de
C-klasse. Dat is natuurlijk wel de pech als je een hond overneemt die een hoog niveau
loopt, maar Anouk stond haar vrouwtje. Met ontzettend veel enthousiasme,
doorzettingsvermogen en plezier heeft ze Bobby erg gemotiveerd om toch het beste in
hem boven te halen. En dat viel niet altijd mee, met een strenge moeder aan de
zijkant van het veld!!
Het jaar 2010 hebben we dan ook allebei uitstekend afgesloten.
We zijn alle 2 Nederlands Kampioen en Landelijke Competitiewinnaar geworden.
Ik met Blacer voor de Gehoorzaamheid en Anouk met Bobby voor de Combisport.
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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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Gezocht: naam voor Poetins puppy
MOSKOU - De Russische premier Vladimir Poetin
heeft een oproep gedaan aan de Russische bevolking
om
een
naam
te
verzinnen
voor
een
hondje, dat hij deze week
cadeau kreeg van de Bulgaarse premier Boiko Borisov.
Dat heeft het Kremlin woensdag bekendgemaakt. Nadat
beide premiers overeenkomsten voor meer economische
samenwerking hadden getekend in Sofia bood Borisov zijn
Russische
ambtgenoot
een
drie
maanden
oude
Karakachan, een Bulgaars ras, aan. De stoere Poetin
bleek zeer in zijn nopjes met dit cadeau: hij knuffelde het
dier en gaf een dikke zoen op zijn snuit. Poetin heeft al een 11-jarige labrador Connie.
Bron: www.devolkskrant.nl, 17-11-2010
Buffy de vampi...puppy
De Russische premier Vladimir Poetin heeft zijn nieuwe
puppy de naam Buffy gegeven. De naam was een suggestie
van een 5-jarig jongetje, dat reageerde op een oproep van
de premier om mee te denken over een naam voor de hond.
Poetin kreeg de hond van zijn Bulgaarse ambtgenoot Boiko
Borisov, nadat in november een overeenkomst voor meer
economische samenwerking was gesloten. Buffy is een jonge
Karakachan, een Bulgaars ras dat vroeger werd gebruikt als drijfhond. Hoewel Buffy
een jongetje is, deelt hij zijn naam met de hoofdpersoon uit de bekende Amerikaanse
televisieserie Buffy the Vampire Slayer, waarin actrice Sarah Michelle Gellar het
opneemt tegen vampiers. Buffy moet de aandacht van Poetin delen met zijn labrador
Connie, die elf jaar oud is. ,,Hij trekt haar constant aan haar oren en staart'', zo
typeerde Poetin. Bron: www.depers.nl, 10 december 2010.
Noodlanding door hond
Pittsburgh - Een vliegtuig van US Airways heeft maandag een noodlanding moeten
maken in de Amerikaanse stad Pittsburgh dankzij een ontsnapte hond. Het vliegtuig
was onderweg van Newark bij New York naar Phoenix in de staat Arizona. De kist was
net opgestegen toen Manchesterterriër Mandy voor grote paniek aan boord zorgde.
Ze wist zich los te wurmen bij haar 89-jarige eigenaresse, die haar uit de kooi had
gehaald waar ze in zat. In haar vlucht beet Mandy een medepassagier en zette
vervolgens haar tanden in de stewardess die haar wilde vangen, melden Amerikaanse
media. De piloot besloot daarop op het dichtstbijzijnde vliegveld te landen, zodat de
verwondingen van de twee slachtoffers konden worden behandeld. Na een uur kon de
vlucht worden vervolgd, maar wel zonder Mandy en haar baasje. Hoewel de 89-jarige
vrouw tegen de regels heeft gehandeld door Mandy's kooi te openen, wordt ze niet
vervolgd.
Bron: www.telegraaf.nl, 07 dec 2010
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Drie jaar geleden besloten wij een hond te
nemen. Ik wilde dat mijn hele leven al, maar
er was altijd een reden om het niet te doen.
Grote reizen, verbouwen, kleine kinderen,
druk met werk. Inmiddels is het huis wel
zo‟n beetje af, zijn de kinderen groot genoeg
en zal er altijd veel werk blijven.
En dus typte ik op Google in: hond, bruin, kortharig en hardlopen. De eigenschappen
waar een hond, in onze ogen, aan moest voldoen. Er kwam een Viszla te voorschijn.
Links en rechts wat informatie over de Viszla ingewonnen, het leek ons wel wat. Ook
via internet uiteindelijk een goed nestje gevonden.
Met Kerst 1997 kwam Goof in ons gezin.
Natuurlijk moesten wij op les. Het was tenslotte onze eerste hond. Goof en ik kwamen
terecht bij de Alphense Hondenclub. En wat was/is dat leerzaam. De puppycursus,
gehoorzaamheid en tegenwoordig Combisport. Iedere week leer ik bij, Goof kan het
allemaal al lang… en in ieder geval veel sneller.
Door de cursussen heb ik geleerd dat ik Goof ook op afstand redelijk goed onder appèl
kan houden. Hij blijft bij me, en houdt me in de gaten. Hoera, voor de verstop jepuppy-lessen.
En zo kwam afgelopen zondag mijn droom, die ik als klein meisje al had weer uit.
Samen met mijn paard en hond de bossen in en de hei op. Ultiem genot.
Ik op het paard, Goof los mee, netjes over straat en daarna helemaal door het dolle
op de hei en in het bos. Mee rennen met het paard, spelen met andere honden en de
hele hei verkennen. Prachtig om te zien.
We hebben het alle drie, paard, hond en mens zeer naar ons zin.
Dank aan alle trainers van de Alphense Hondenclub die mijn droom hebben laten
uitkomen.

30

31

Zaterdag 20 november was er weer een GG
examen. Het weer was prima, en volgens mij
stonden alle neuzen richting een diploma.
Er waren 2 GGB-ers , 2 GG1-ers en 1 GG3-er.
Een klein select gezelschap zullen we maar
zeggen.
Voor de GGB moesten Suzanne Klaus met
Rhythm en Jessica Nies met Levi optreden. Suzanne beet de spits af en niet
onverdienstelijk. Rhythm had al snel het ritme van het volgen te pakken en dansend
liep hij met 2 vingers in zijn neus naast Suzanne. Af en toe een blik naar de bosrand
(komen er nog konijnen aan…), maar voor de rest keurig gevolgd. De vaste
onderdelen als voorkomen, terug plaats, apporteren en appél op afstand gingen
uitstekend en Suzanne had het fel begeerde GGB diploma in de bekende broekzak
zitten.
Jessica met Levi was de volgende. Levi is nog erg jong en was best onder de indruk
van alles om zich heen. Hij was dan ook veel meer afgeleid en dat kost je al snel
punten. Hij vond het volgen ook een beetje lang duren en er moest onderweg ook nog
even geplast worden!!!
De vaste onderdelen gingen best aardig. Bij het apporteren had hij moeite met de
dummy. Best een groot ding in je bek….Over de gehele linie zag het er aardig uit,
maar voor een diploma niet goed genoeg. Volgende keer beter.
Voor de GG1 hadden we Sandrina Hogeveen met Missy en Ans van de Hoorn met
Zuta.
Missy liep prima. Lekker tegen het been van Sandrina aangeplakt zag je gewoon dat
hij er lol in had en dat is belangrijk. De hond moet plezier uitstralen bij de GG. Het
staartje heen en weer en de oren oplettend. Een gedrukte hond die meeloopt, is niet
leuk om te zien. Nou, Missy had er duidelijk heel veel plezier in. Alles liep dan ook
prima en het papiertje was binnen voor Sandrina. Nu lekker wedstrijden lopen met je
hondje en de lol erin houden.
Met Ans ging het minder. Zuta vindt waarschijnlijk dat er te weinig actie in de GG zit.
Ans heeft al vaker examen gedaan en elke keer is het “net niet”. Heel jammer, want
Zuta kent alle onderdelen, maar het duurt net te lang. De concentratie is dan weg, ze
begint te sukkelen en dan is Ans haar kwijt. Weer heeft Ans het net niet gehaald.
Misschien goed om even te stoppen met trainen en over een aantal maanden weer
eens proberen. Wie weet ziet ze er de lol er dan wel in.
Als laatste hadden we Anita Metselaar met Sticker. Anita is een ouwe rot in het vak en
kent dus ook alle kneepjes hoe ze Sticker rond moet lopen. Alleen Sticker kent ook al
deze kneepjes en ja, er zit nu eenmaal een kop op die hond. Als we er vandaag geen
zin in hebben, dan kan Anita alle trucjes uit haar toverhoed toveren, maar Sticker
trapt daar niet in. Zaterdag 20 november was dus duidelijk niet de dag van Sticker.
Het zag er goed uit, maar dan laat hij net overal een paar puntjes liggen en dat kan je
je niet permitteren bij de GG3. Het is ook niet voor niets het hoogste niveau, dus
moet je heel wat in huis hebben om het te halen.
Anita had dus te weinig punten voor het diploma. Wel weer een kans voor Marlies om
volgend jaar toch te proberen het fel begeerde papiertje als 1ste van de twee te
pakken te krijgen.
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Voor veel honden zijn de jaarwisseling en de
weken ervoor en
erna een complete
nachtmerrie. Er zijn
wel manieren om de
meeste honden te
helpen die tijd zonder al te grote paniek door te komen. De
mate en vorm van de angst spelen daarbij wel een rol.
Achtergronden:
Angst is normaal en hoort bij het leven. Zonder angst zou
geen enkel wezen een lang leven beschoren zijn. Een hond
zonder enige angst ziet geen gevaar en loopt bijv. onder een auto. Wij zijn niet bang
voor vuur in de kachel, maar als ons huis in brand staat, zullen we in paniek de benen
nemen.
Ook dieren passen hun gedrag aan om met zo min mogelijk gevaar te overleven.
Er is veel onderscheid tussen de verschillende vormen van angst. We kennen de
„normale‟ angst zoals hierboven beschreven. Zo‟n angst kan echter abnormale vormen
aannemen, waarbij men regelmatig of constant een gevoel van angst heeft, terwijl
daar helemaal geen reden toe is. Normale en/of abnormale angsten nemen langzaam
toe naarmate de beangstigende situatie zich meer of minder voordoet. Daarbij groeit
de angst langzaam verder, in verschillende verschijningsvormen waarbij de hevigheid
kan variëren. Men leert langzaamaan de angst kennen en bouwt hem in de loopt der
tijd verder uit. Het voordeel van die aangeleerde angst is dat men die angst( in de
meeste gevallen ) ook weer kan afleren. Dit is niet zo wanneer er sprake is van een
fobie.
Een fobie onderscheidt zich van angst door de plotselinge hevigheid. Er wordt
explosief en in alle intensiteit vol hevige angst gereageerd.
De basis van een fobie kan bestaan uit een dramatische ervaring of doordat dieper
gelegen interne problemen om met angst om te gaan een eigen leven gaan leiden.
U zult begrijpen dat er sprake is van een fobie als uw hond totaal in de stress schiet
en zich door het tapijt heen wil graven of door de afvoer van het bad wil vluchten voor
een knal die u misschien niet eens heeft gehoord.
In zo‟n geval zult u niet zonder medicatie kunnen om het probleem onder controle te
krijgen of op zijn minst leefbaar te maken.

Angst voor vuurwerk.
Stress en/of angst signalen, welke u bij uw hond moet leren herkennen:
beven, kwijlen, krabben, wiebelen, likken, piepen en janken.
lage lichaamshouding, oren naar achteren, staart laag.
willen vluchten.
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Vluchtreactie vermijden
Het is van essentieel belang dat vluchtreacties vermeden worden. Vluchten geeft de
hond een vals gevoel van veiligheid, waardoor zijn angst en vluchtgedrag nog meer
toeneemt.
Daarom is het handig om de aandacht van de hond op iets te richten wat hij leuk
vindt. Hoe meer men de neiging tot vluchten kan voorkomen, hoe beter het gaat.
U mag de angstreactie nooit bestraffen, want angst en straf gaat niet samen en laat
de angst juist toenemen.
Systematische desensitisering
Dit is een methode die gebaseerd is op het aanbieden van twee prikkels die een
tegengestelde stemming uitlokken. Het lawaai dat een (aangeleerde) angstreactie
oproept, wordt gekoppeld aan iets wat een aangename sensatie geeft. Het is niet
mogelijk om bang en blij tegelijk te zijn.
De prikkel die angst oproept moet minder sterk zijn dan de prikkel die een prettig
gevoel oproept. Vandaar uit wordt de prikkel die angst oproept steeds iets sterker
gemaakt, waarbij men ervoor zorgt dat de angst reactie achterwege blijft. Op die
manier dooft de angstreactie op den duur uit.
Er zijn wat knallen in de verte; de hond vertoont (nog) geen stress signalen: u geeft
uw hond iets lekkers, u gaat even met hem spelen of u laat hem iets apporteren.
Zolang een hond nog blijft eten of met u wilt spelen is hij nog niet in paniek en vol
zelfvertrouwen iets apporteren en tegelijk bang zijn gaat ook niet samen.
De knallen worden dan zachtjes aan harder, terwijl de hond hier aan went.
Leiding en afleiding:
U bent de steun en toeverlaat van uw hond. Hij vertrouwt u. Zolang u niet bang bent,
hoeft hij ook niet bang te zijn.
U gaat met de hond aan de gang. U speelt met hem of u doet wat oefeningetjes met
hem.
Wanneer er een knal is, reageert u alsof u hem niet heeft gehoord. Er is immers niets
aan de hand. U speelt gewoon verder of gaat verder met de oefeningen.
Wanneer uw hond gestresst om zich heen gaat kijken, geeft u hem een klein
opdrachtje; bijv. „kijk eens‟ of „let op‟. Wanneer hij naar u kijkt, krijgt hij weer iets
lekkers.
Probeer iets te vinden waar uw hond goed in is. Bijv. „zitten‟ op commando. Zodra uw
hond de oefening uitvoert, (dit hoeft dan niet zo netjes als anders) krijgt hij iets
lekkers of gaat u weer even met hem spelen.
Op deze manier vraagt u uw hond met u bezig te zijn i.p.v. zijn aandacht te richten op
het vuurwerk. Wanneer hij zijn aandacht bij u heeft, heeft hij geen aandacht voor de
knallen en zal er dan ook niet bang voor zijn.
Het allerbelangrijkste van het afleren van angst (of het voorkomen hiervan) is dat u
uw hond niet probeert te troosten.
Op het moment dat uw hond angst signalen vertoont, mag u hem niets lekkers geven
of hem aanhalen. Uw achterliggende gedachte is hem te troosten –“stil maar, er is
niets aan de hand”- de hond ervaart dit echter als een beloning voor zijn angstige
gedrag en zal in het vervolg dit gedrag gaan herhalen. Doe zelf alsof er niets aan de
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hand is (er is ook niets aan de hand), negeer zijn angstige gedrag en vraag hem iets
anders voor u te doen. Dit mag een heel simpel opdrachtje zijn.
Wanneer hij hiermee bezig gaat kunt u hem belonen.
Maak de knal voorbode van iets goeds.
Geef de hond alleen nog eten of ga alleen nog met hem spelen, nadat hij een knal
heeft gehoord.
U slaat (hard) met een boek op tafel en gooit vervolgens wat brokjes op de grond.
Doe dit net zolang totdat de hond niet meer voor de knal wegloopt, maar de knal op
gaat zoeken omdat hij weet dat er iets lekkers volgt.
Maak de klap langzaamaan harder.
Blijft dit steeds goed gaan? Dan vraagt u iemand buiten een rotje af te steken en weer
vallen er (als uit het niets) voertjes op de grond.
Koop trekrotjes en trek aan een rotje als teken dat de voerbak gevuld gaat worden.
Eerst in de gang terwijl de hond bijv. in de keuken staat. Maak de knal voor de hond
langzaamaan harder, totdat u het trekrotje in hetzelfde vertrek laat knallen als waar
de hond staat.
U heeft nog een kleine week om te oefenen. Voer de intensiteit van de knallen
langzaam op.
Totdat uw hond volledig onverschillig blijft onder de knallen of liever nog na een knal
u op komt zoeken voor iets lekkers.
Misschien is het handig om uw hond alvast te wennen dat hij aan zijn riem vastligt
terwijl hij in zijn mand ligt. Als bijv. zijn mand naast de kast staat, leg hem dan zo nu
en dan al vast met zijn riem aan de kast. Geef hem gelijk wat lekkers om op te
kluiven. U kunt hem dan op oudejaarsnacht ook vastleggen,(daar is hij dan al aan
gewend) zodat hij niet kan ontsnappen als de buitendeur opengaat.
Als uw hond gewend is/was aan een bench, haal die dan weer tevoorschijn. Het is
voor de hond dan zijn vertrouwde omgeving en u heeft de zekerheid dat hij niet de
deur uitglipt.
De avond zelf:
Laat uw hond ruim op tijd uit. Zodat u niet om 10 voor 12 nog naar buiten moet,
omdat uw hond zo nodig moet. Houd hem aan de lijn, want als hij om 11.00 uur ‟s
avonds schrikt van een knal en wegloopt, dan loopt hij om middernacht nog buiten als
het gedonder begint.
Vlak voor middernacht: leg hem vast of doe hem in zijn bench. Houdt hem in ieder
geval goed in de gaten, want in alle opwinding rond middernacht, is het grootste
gevaar dat hij wegloopt en in alle knallen terecht komt.
Geef de hond vlak voor middernacht een lekkere kluif of vul zijn kong met iets extra
lekkers, waar hij wel even mee bezig is.
Wij wensen iedereen – hond en bazen- een gezellig oud en nieuw en een
gezond en gelukkig Nieuwjaar.
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Artikel

Opmerking

AHC prijs

AHC jas
AHC fleecejack
AHC T-shirt
Hondenriemen
vanaf
Grondpen
Werpstok met tennisbal
Bal aan touwtje
Fleecespeeltje
Clicker
Clickerboekje
Gentle leader
klein
middel
groot
Apporteerblok
Hout klein volgens GG regels
Hout groot volgens GG regels
Aluminium
Dummy
klein
groot
Kong
klein
middel
groot
extra groot
giant

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

105,00
65,00
15,00
9,75
3,00
14,00
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
42
26
6
4
2
6
1
2
2
4
6
8
8
3
4
5
3
4
3
4
5
6
10

N.B. Aantal benodigde dogmiles is voorlopig!
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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