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Gezellig met elkaar de periode van de feestdagen afsluiten en
onder genot van een hapje en een drankje de FHN kampioenen en
FHN Competitie winnaars van 2012 huldigen!
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Voor jullie ligt alweer het laatste clubblad
van 2012.
Het einde van het jaar is in zicht, dus is
het weer de hoogste tijd om de ‘goede
voornemens’ van 2012 nog eens na te
gaan.
Persoonlijk had ik als goede voornemen om meer wedstrijden in de behendigheid uit
te lopen. En ongelofelijk maar waar: het is gelukt! Na 6 wedstrijden hebben Tiësto en
ik maar liefst één spelletje en drie vast parcoursen als resultaat staan. Voor de
meesten misschien niet zo spectaculair, maar voor mij is dat al een vooruitgang van
200%! OK, eerlijk is eerlijk: het is natuurlijk best frustrerend als je 14 diskwalificaties
loopt en je wéér niet uit de B mag . . . . Maar we hebben er plezier in en dat maakt
alles wel weer goed. Tiësto heeft ontzettend veel lol in het parcours en de gezelligheid
bij de wedstrijdlopers onderling maakt voor mij veel goed. En gezelligheid moet je
toch zelf maken. Dus alle wedstrijdlopers van de behendigheid: bedankt voor jullie
support en opbeurende woorden na de zoveelste disk. En trainers bedankt voor alle
uren die jullie aan ons spenderen en het vertrouwen die jullie in ons hebben!
Zo, dat mag ook weleens gezegd worden. Want we moeten het toch met zijn allen
doen. De AHC geeft alleen de mogelijkheden, maar de leden moeten zelf de rest doen.
Gelukkig hebben we betrokken leden die hun kennis, kunde en tijd willen inzetten
voor hun hobby. Als dank hiervoor
had de evenementencommissie een
vrijwilligersfeestje georganiseerd. We hebben ontzettend lekker gegeten en veel
gelachen tijdens onze salsa dansles. Nooit geweten dat je een kipsaté stokje kan
dansen en met je biceps ‘de vrouw’ naar de juiste positie kan leiden. Handig om te
weten, toch? Ook de workshop “cocktails maken” was een succes. Misschien was het
voor sommige vrijwilligers wel iets te leuk, want tja, alle cocktails moeten natuurlijk
ook opgedronken worden . . . . . Een geslaagde avond dus. Grote dank aan de
evenementencommissie voor het bedenken en het organiseren. En er is in onze club
nog wel plek vrij voor nieuwe vrijwilligers. Mocht je hierover meer willen weten, mail
dan naar het bestuur of spreek ons even aan. We kunnen op verschillende plekken
nog wel wat handjes gebruiken!
Zelf, met verf een schilderij maken door een bewerkte foto op een canvas doek te
schilderen. Dit kon tijdens de workshop “schilderen met Suus”. Dus een keer creatief
met een kwast en verf. Helaas kon ik er niet bij aanwezig zijn, maar de resultaten
mogen er zijn. Echte kunstwerken! Suzanne, bedankt voor de uitwerking van dit leuke
idee!
Als ik dan toch aan het bedanken ben, dan wil ik graag Willy nog even specifiek
bedanken. Zij heeft namelijk om persoonlijke redenen besloten om per direct te
stoppen als bestuurslid. Willy, heel erg bedankt voor je inzet de afgelopen 3 jaar. We
zullen je input missen en we wensen je heel veel plezier toe bij je nieuwe functie.
Willy zal per direct Yvonne van Westen gaan versterken bij het coördinatorschap van
de behendigheid.
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Op 4 januari om 20:00 uur is er in de kantine van de AHC weer de nieuwjaarsreceptie. Alle leden zijn uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje
het jaar 2012 af te sluiten en 2013 te beginnen. Ook zullen we hier onze FHN
competitie winnaars en/of FHN kampioenen weer huldigen. De winnaars van 2011
krijgen hun plaatje uitgereikt. Die mogen ze mee naar huis nemen en maken daarmee
plaats op de Wall of Fame voor de 24 winnaars van 2012 . . . . .
Wij, Aad, Carola, Harry, Rinske, Willy en Femke, wensen jullie fijne feestdagen toe.
Dat het een gezellige kerst mag worden en een spetterende jaarwisseling! En we
hopen jullie gezond en wel weer te mogen begroeten op 4 januari!
PS: Het weer in Nederland is niet altijd voorspelbaar. Hou de site in de gaten voor
eventuele afmeldingen voor trainingen in verband met extreme weersomstandigheden.
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Bij de Alphense Honden Club wordt met de hond
gesport in diverse disciplines van de hondensport.
Op landelijk niveau werd er in 2012 in de disciplines
apporteren, behendigheid, combisport en gedrag en
gehoorzaamheid (GG) veelvuldig deelgenomen aan
wedstrijden.
Een ieder strijdt op zijn eigen niveau om het beste resultaat neer te zetten. Elke
week, het hele jaar door wordt er hard getraind om de resultaten te verbeteren.
Sommige leden zijn zo fanatiek dat ze zelfs meerdere keren per week trainen.
Uiteraard kun je al baas nog zo fanatiek zijn, maar zul je er voor moeten zorgen dat
ook de hond het spelletje leuk vindt.
Er moet een goede balans zijn tussen inspanning en ontspanning. Om ervoor te
zorgen dat baas en hond goed kunnen presteren moeten beiden in goede conditie zijn.
Als baas kun je er zelf voor zorgen dat de conditie goed genoeg is, maar moet je er
ook voor zorgen dat de hond in goede conditie is. Vaak betekent dit dat er niet alleen
in de sport getraind moet worden, maar ook moet er met de honden voldoende
worden gewandeld, gefietst, gezwommen etc.
Ook moet een hond die veel moet presteren een goede voeding krijgen.
Allemaal zaken waar je aandacht aan moet besteden als je op niveau wilt sporten met
je hond.
Op de AHC-Clubdag van 2012 was er een workshop balanstraining waarbij er
aandacht was voor het trainen, rekken en strekken van diverse spiergroepen van de
hond.
Dit alles heeft ertoe geleid dat voor de leden van de Alphense Honden Club het jaar
2012 zeer succesvol was tijdens de landelijke wedstrijden.
De volgende resultaten werden bij de diverse disciplines behaald:
Apporteren
Hermien v/d Waal met Boogie werd 3e in de A klasse
Anita Metselaar met Hebbuz werd 1e in de B klasse
Marlies Kloet met Sticker werd 3e in de C klasse
De AHC viel hierbij in alle klassen in de prijzen.
Behendigheid
Michelle Taffijn met Dinky Dutch werd 3e van de A mini
Yvonne van Westen met Jive werd 1e in de B mini
Nelleke Slingerland met Moby Dick werd 3e in de B toy
Willy Kinkel met Dani werd 2e in de C maxi
Willy Kinkel met Maiko werd 1e bij de veteranen groot
Nederlands Kampioenschap:
Caroline van Kints met Tissum is Nederlands kampioen geworden in de A maxi
Willy Kinkel met Dani is Nederlands kampioen geworden in de C maxi
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Combi-sport
Jan Paul van Es met Skippy werd 1e in de B klasse
Tessa van der Linden met Loes werd 2e in de B klasse
Sandra van Dijk met Sasja werd 1e in de C klasse
Sandra van Dijk met Lana werd 2e in de C klasse
Anouk Lens met Bobby werd 1e bij de veteranen
Jan Paul van Es met Jolene werd 2e in de veteranen
Anita Dobbe met Isthan werd 3e bij de veteranen
Nederlands Kampioenschap:
Jan Paul van Es met Skippy is Nederlands kampioen geworden in de B klasse
Sandra van Dijk is Nederlands kampioen geworden in de C klasse
Anouk Lens met Bobby is Nederlands kampioen geworden bij de veteranen
Gedrag en Gehoorzaamheid
Phaedra van Westen met Jive werd 3e in de GGB
Mirjam van Efferen met Guinnes werd 1e in de GG1
Yvonne Verhoef met Terra werd 2e in de GG1
Nelleke Slingerland met Moby Dick werd 3e in de GG1
Anette Lens met Blacer werd 1e in de GG2
Rinske Groen met Buzzard werd 2e in de GG2
Nederlands Kampioenschap:
Mirjam van Efferen met Guiness is Nederlands kampioen geworden in de GG1
Anette Lens is Nederlands kampioen geworden in de GG2
7 Nederlands Kampioenen in 2012! Een geweldige prestatie, iets om trots op te zijn
als hondenclub!
Een foto van al deze combinaties of van de hond zal een heel jaar lang op de Wall of
Fame in het clubhuis pronken.
Op naar 2013! Een jaar waarin we als lid, als combinatie, als club weer ons uiterste
best zullen doen om, met veel plezier, de prestaties van 2012 te overtreffen.
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Mijn hele leven heb ik al een sterke voorkeur
voor het bastaard hondje. Misschien omdat ik
ooit, als klein meisje, een hondje mocht
uitkiezen op de vogeltjes markt in Antwerpen.
Bijzondere naam trouwens, want in mijn
herinnering waren er bakken vol met hondjes
en waren de vogeltjes ver te zoeken. Sowieso was het een vreemde markt geloof ik,
want jaren later is de hele inhoud van de markt drastisch afgenomen omdat de
afkomst van de hondjes wel erg duister was en de omstandigheden van de markt niet
om over naar huis te schrijven.
Maar goed, mijn kleine meisjes hand was snel gevuld en ik had weinig oog voor zaken
die niet klopten en Bello deed zijn intrede. Misbaksel eerste klas trouwens. Ik heb
daarna zelden meer zo’n lelijke hond gezien. Maar de functie van maatje hing niet af
van mooi of lelijk en in dat oogpunt slaagde Bello met vlag en wimpel.
En nu, Bello en nog enkele andere kruisingen verder, was ik afgelopen zomer in de
omstandigheid dat ik op zoek ging naar een nieuw maatje om samen het leven mee
aan te gaan. Dat bleek nog niet mee te vallen.
Zo heb ik bijvoorbeeld twee kinderen die inmiddels al de leeftijd hebben dat je echt
niet even ongedwongen kunt googlen op “leuke kruising puppy’s” of nestje bastaard
hondjes”. Want de check praktijken, die ik zo af te toe bij hen toepas om een beetje
bij te blijven bij alles wat ze uitvoeren op de computer, zo doen zij dat ook bij mij.
Even de geschiedenis bekijken. Tja, dan krijg je al snel de vraag om te horen of ik op
zoek ben naar een hondje?
En zo zochten wij samen. Nou is een rashond echt wel te vinden hoor. Hele sites vol
met linkjes en binnen een klik of drie ben je toch al snel op de pagina van de fokker
die de hondjes heeft die je zo leuk vindt.
Maar ja, doe dat maar eens met een hondje dat
eigenlijk niet klopt.
Marktplaats dan maar. Maar daar zeg je wat.
Binnen een paar dagen surfen was mij het
compleet duidelijk dat Nederland heeft besloten
om massaal de cultuur van alle Zuid-Europese
landen aan te pakken en alles wat het daar niet
redt, naar Nederland te verplaatsen. Zonder daar
nou een oordeel aan te hangen, was zo’n hondje
niet de bedoeling.
Dan heb je nog honderden advertenties van
mensen die zoveel advertenties plaatsen met leuke
hondjes, dan je je direct afvraagt waar ze die
puppy’s in godsnaam allemaal hebben zitten. Dat
zullen we de broodfokkers zijn. Kortom, de keuze
mogelijkheden namen gestaag af.
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Maar wat wilde ik dan wel? Goede vraag die eigenlijk alleen maar te beantwoorden
was met de vreselijk vage “het moet goed voelen”. En zo belde ik op zaterdag, met
mijn zoon op nog geen millimeter afstand, zodat hij ook mee kon luisteren, met
Annemiek. En ja, dan ineens voelt het zo goed dat wij ’s avonds voor de computer
zaten te kijken naar een filmpje wat zij stuurde van haar nestje kruisingen.
En hup daar gingen we, direct de dag erna, op weg naar Brabant. “Alle puppy’s zijn
schattig en lief hè”, zei ik nog tegen de kinderen tegen beter weten in, om de
gemoederen niet al te hoog te laten oplopen daar op de achterbank.
En ik zat er niet zo ver vanaf, want hemeltje lief, dat is wat. Al die hummeltjes koddig
over elkaar heen duikelend. En ja, het voelde nog steeds goed. Meer dan goed.
Vele onrustige nachten en ruim een week verder reden we opnieuw al stuiterend
richting het zuiden. Als alleen het vooruitzicht van ons nieuwe gezinslid al zo’n alles
relativerende en levenslustige werking heeft op ons allen, dan moet het niet alleen
goed voelen, maar dan moet het zelfs zo zijn.
Welkom Tibby
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Mijn naam is Phaedra van Westen.
Ik ben 13 jaar. Toen ik klein was, was mijn
grootste droom om te sporten met de honden.
Ik ging al vaak mee naar hondensportwedstrijden met mijn moeder.
Mijn moeder heeft altijd gezegd dat ik mocht
sporten met de hond als ik 12 was.
Op een wedstrijd heeft Anita Metselaar tegen haar gezegd: ‘Waarom laat je haar niet
GG lopen met Jive’. En dat mocht!
Ik ging trainen bij Rinske. Jive is een tophondje, waarmee ik 3e ben geworden in de
competitie van de FHN.
Bij Cyno kwam er een juniorenwedstrijd in de behendigheid, waaraan ik met Murphy
mee mocht doen. Voor deze wedstrijd heb ik een paar keer getraind. Na deze
wedstrijd mocht ik behendigheid blijven trainen met Murphy!
Bij Cyno mag ik de behendigheidswedstrijden lopen met Murphy. Ik loop nu met hem
de wintercompetitie en doe mee met de kerstwedstrijd.
Ik ben iedere donderdagavond 2 uur op het veld te vinden, een uur behendigheid met
Murphy en een uur GG met Jive. Alle twee erg leuk om te doen.
Als ik 16 ben, krijg ik mijn eigen sport-Sheltie!
Alle mensen die mij alles hebben geleerd: Dankjewel! Mijn allereerste training van
Pim, Rinske voor alle GG-trainingen en Femke, Wim en Willy voor de behendigheid.

Phaedra van Westen met Jive
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SHH en GG examen 27 oktober 2012
Het was die dag, een spannende dag voor de
deelnemers aan de examens.
Op die dag moet het allemaal kloppen en
gaan lukken, ondanks dat je als baas toch wel
wat gespannen (of sommigen heel gespannen) bent.
Op die 27e oktober deden 12 SHH combinaties en 1 GGB en 1 GG2 kandidaat examen.
Nadat de SHH examen kandidaten hun proefexamen gehaald hadden werd er nog een
keer op zaterdag geoefend, want dat is toch anders overdag en op een ander tijdstip.
Dat proefexamen nemen we in de ‘gewone’ trainings- donderdag/dinsdagavond af om
de deelnemers te selecteren die het SHH diploma kunnen halen.
Dan beoordelen de eigen trainers en de coördinator opvoed de kandidaten volgens de
SHH regelementen en laten we het beeld dat de trainer van de opvoed 2 groep van
zijn/haar kandidaten heeft meewegen bij twijfelgevallen.
We zijn er natuurlijk niet op uit om mensen niet mee te laten doen, maar we vinden
wel dat een combinatie een redelijke kans van slagen moet hebben.
Op de 27ste oktober was het dan zover, het weer was goed en de voorbereidingen al
vroeg van tevoren gedaan. De landelijke FHN keurmeester van die dag was Marloes
Wehn.
Vol goede moed begonnen 12 kandidaten aan hun examen bijgestaan door hun
trainer en de nodige helpers om op het terras te zitten, in te sluiten, geluid te maken
en met een paraplu te zwaaien.
Die dag ging het voor 8 van de 12 kandidaten voor het SHH examen prima. We
feliciteren daarom Suzanne Klaus met Jynxx, Mariette van der Vos met Bonk!, Brigitte
Dekker met Jip, Anita Dobbe met Brenn, Sander Beek met Abbey, Dinette Bos met
Andra, Raymond van Oudenallen met Lego en Nico Beukenholdt met Charlie.
Die kunnen verder met Gehoorzaamheid en/of een andere discipline die de AHC biedt.
Helaas zakten er 4 kandidaten voor het examen. Dat had te maken met onder andere
het snuffelgedrag van de honden tijdens de oefeningen lopen aan de slappe lijn,
waarvoor je geen onvoldoende mag halen. Door dat snuffelen let de baas niet op de
hond, waardoor de lijn teveel strak kwam te staan. Jammer voor Beate met Tommy,
Yvonne met Velvet, Rien met Jessey en Kees met Puck.
Gelukkig is dat snuffelen een ‘probleem’ waar de AHC, als de eigenaren dat willen, een
kort begeleidings-traject van één van onze twee gedragstherapeuten kunnen
aanbieden. Die zoeken dan contact met de eigenaar die het probleem in overleg met
de instructeur meldt bij de cursusadministratie opvoeden.
Er volgt een intakegesprek met een eerste advies voor de eigenaar om bepaald
gedrag van de hond te gaan clicken. De eigenaar krijgt huiswerk mee en er worden
twee vervolg afspraken gemaakt. Met deze ondersteuning wordt er aandacht
geschonken aan het gedrag dat de eigenaar als probleem ervaart en wordt die
geholpen door gediplomeerde deskundigen om het probleem op te lossen. Daarbij
wordt wel veel inzet van de eigenaar verwacht, want die moet zowel thuis als op de
club veel oefenen. We gaan ervan uit dat deze combinaties in de toekomst ook hun
SHH diploma halen.
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Bij de GG examens slaagde Cindy met Fuzzy helaas niet, maar voor Jessica met Levi
was het een zeer geslaagd examen met heel veel punten die complimenten van de
keurmeester kreeg.
De wedstrijdlopers die de club vertegenwoordigen bij de landelijke GG wedstrijden
hebben er weer een goede kandidaat bij.
Op 22 december worden er weer een groot aantal examens afgenomen. Er gaan 11
kandidaten op voor het SHH examen, 7 voor het GGB examen, 5 voor het GG1
examen, 4 voor het GG2 examen en 4 voor het GG3 examen.
We hopen op een ‘geslaagde’ dag, u leest vast meer hierover in het volgende
clubblad.
Catharina van Klaveren
Coördinator Opvoeden
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Max en Nancy Verbeek
Winkelcentrum Ridderhof
Ridderhof 35
2402 EN Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-421851
Fax: 0172-416287
996@petsplace.nl
www.petsplace.nl

Voor uw bestelling:
0172-421851
Ook voor onze bezorg service!

HAAL NU GRATIS IN DE WINKEL
ONS MAGAZINE “LIEF DIER” OP!

Bezoek NU onze webwinkel
Op www.petsplace.nl
Bestellen kan ook in de winkel of via
996@petsplace.nl

14

Winkelcentrum Winkelhof
Winkelhof 51
2353 TT Leiderdorp
071-5890044
408@petsplace.nl

Bij inlevering van de ingevulde
hoekbon:

€ 5,00 *KORTING OP EEN
AANKOOP NAAR KEUZE.
*bij aankoop vanaf €25,00!
U bent nu ook welkom in onze tweede
vestiging in winkelcentrum Winkelhof
in Leiderdorp

Postcode
…..
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1. Stel jezelf even voor, wat is je rol
binnen de Alphense Hondenclub?
Mijn naam is Jeffrey Soffner, ik ben 24 jaar en
ik woon samen met mijn vriendin in
Leimuiden. Mijn rol op de hondenclub is dat ik
nu een jaar meeloop als aspirant trainer en
uiteraard krijg ik ook nog les met mijn hond Kenji, een Amerikaanse Stafford.
2. Hoe lang doe je dit al?
Ik loop nu in totaal een jaar of 4 rond op de hondenclub.
Ik ben begonnen met het trainen van de 2 Cairn Terriers van mijn ouders, en nu met
mijn eigen hond al ruim 2,5 jaar.
3. Hoeveel honden heb je op dit moment?
Ik heb op het moment 1 hond.
4. Wat is de volledige naam en geboortedatum van je hond?
Legend of the Starr Diamond Dragon
Roepnaam Kenji
11-04-2010
5. Hoe ben je aan hem gekomen?
Via het internet kwam ik het nest tegen waar Kenji, 1 van de 10 pups van was! Zijn
ouders waren erg mooi en hebben beide veel prijzen in de show wereld gewonnen.
6. Heb je cursussen met je hond gevolgd? Welke?
SHH, GGB en BE1-2.
7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je hond?
Leukste: Hij is lief voor alles en iedereen
Minst: Hij piept als hij zijn zin niet krijgt
8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je hond?
Een bal met een touw eraan, Kong waboba ball en honden ‘bord-zoek spellen’
9. Wat eet je hond het liefst?
Kauwbotten en snoepjes
10. Wat of waar zijn de favoriete slaapplaatsen van je hond?
Zijn bench en op zijn eigen plek op de bank
11. Gaat de hond mee op vakantie?
Nee dan gaat hij zelf ook op vakantie bij ‘opa&oma’
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12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu
hebt? Waarom wel of niet?
Ja absoluut, Kenji, een Amerikaanse Stafford, is precies wat wij zochten in een hond,
gehoorzaam maar toch lekker ondeugend en stiekem ook een schoothond (van 30
kilo).
Maar een Engelse Stafford, of Franse Bulldog zijn ook zeker welkom.
13. Wat is het dag patroon van je hond? (Bijvoorbeeld is je hond de halve of
hele dag alleen)
Mijn vriendin heeft onregelmatige werktijden waardoor Kenji nooit langer dan 4-5 uur
alleen zit. In de ochtend wordt hij altijd flink uitgelaten. Ik probeer om de dag met
hem te fietsen en in het weekend lopen wij altijd flinke stukken samen.
14. Wat wil je graag nog bereiken met je hond?
Ik zou heel graag ver willen komen in de behendigheid met Kenji.
15. Loop je wedstrijden/shows?
Nee, maar zeg nooit, nooit.
Ik geef de pen door aan Nico Beukenholdt.
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o Eén groep per dag, in de ochtend
o Twee uitlaters:
 Jolanda Hazelzet: alle dagen
 Anita Dobbe: alle dagen behalve donderdag
o Niet meer dan 10 á 12 honden per groep
o Verschillende wandelgebieden
o Lekker lang los lopen en spelen
o Heel veel plezier voor en met de honden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Jolanda Hazelzet: kynoloop@ziggo.nl of telnr: 06-13448975
Anita Dobbe: kynoloop.anita@ziggo.nl of telnr 06-46006288
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Vorige keren schreef ik over mijn Mechelse
Herder Stoer. Hij is nu werkzaam bij de politie
als surveillance hond en bij de USAR (urban
search and rescue).
Door Hans één van de coördinatoren van het
Team Specialistische honden werd ik benaderd of ik voor hun honden wilde gaan
trainen.
Het KLPD is begonnen met hun eigen fokprogramma. Met honden die zich in de
praktijk bewezen hebben, zijn zij een fokprogramma op gaan zetten.
Wanneer er in dit programma een nestje wordt geboren worden de puppy’s getest als
ze 10 weken zijn. De puppy’s worden getest op moed, werklust, prooidrift, zoekdrift
en meer van dit soort eigenschappen.
De puppy’s die niet geschikt genoeg zijn, worden verkocht en schijnen het geweldig
goed te doen in de IPO. Voor de pups die wel geschikt bevonden worden, wordt een
geleider gezocht die met ze aan de gang gaat.
Toen ik vertelde dat ik geregeld pups voor anderen opvoedde en diverse honden had
getraind waren ze erg geïnteresseerd. Soms zijn er namelijk meer pups geschikt dan
dat er geleiders beschikbaar zijn.
Het zijn vaak erg zelfverzekerde, drukke en zeer eigenwijze, koppige puppy’s
waardoor ze niet zomaar bij iedereen geplaatst kunnen worden. Omdat ze hadden
ervaren hoe Stoer opgevoed en getraind was, hadden ze er wel vertrouwen in dat dat
bij mij goed zou komen.

Op dat moment was er een door hun gefokt nestje, het zou nog 9 weken duren
voordat ze getest konden worden en dan zou blijken of ze van mijn diensten gebruik
willen maken.
Het is eind april wanneer Hans belt en mij vraagt of ik daadwerkelijk een pup voor
hun wil gaan trainen. Zij hebben een nest met 8 pupjes en daarvan zijn er wel 5
geschikt voor “politiewerk”. Er zijn 3 geleiders beschikbaar die een extra hond kunnen
gebruiken. Hans zelf gaat er 1 trainen en de vraag is of de 5e hond naar mij toe kan.
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We spreken af voor aankomende donderdag.
Ik moet me dan om 8.00 uur melden bij het
KLPD in Nunspeet, waar ik dan kennis zal maken
met de pup en de trainer die mij zal gaan
begeleiden.
Donderdag 3 mei om 8.00 uur heb ik me gemeld
bij de poort. Na het controleren van mijn
persoonlijke gegevens mag ik naar binnen.
Daar ontmoet ik de fokker, de pups en mijn
persoonlijke trainer.
Ze hadden voor mij het gele teefje met rood
halsbandje bedacht….. een heel druk en
gespannen hondje.
Samen met de andere geleiders en trainers wordt besproken wat er van mij en hun
verwacht wordt.
De anderen zullen geregeld op het trainingsterrein van de KLPD aanwezig zijn. Met
mij wordt afgesproken dat ik zo nu en dan naar de KLPD zal komen en bij problemen
zo snel mogelijk contact op zal nemen.
Dan gaan we aan de slag met de puppy’s. Omdat het puppy’s zijn, zijn we na 20
minuten al klaar. De hondjes zijn moe.
De rest van de dag mag ik meekijken bij het toetsen en trainen van diverse honden
en mag ik meetrainen met een andere hond die in opleiding is voor narcotica hond. Ik
ben onder de indruk van de werkdrift van de hond, wat een fanaticus..…ik weet niet
hoe ik het anders moet noemen….
’s Middags ga ik nogmaals aan de slag met “mijn” teefje…..die tot dan toe officieel de
naam Dottie heeft, alleen weet ze dat zelf nog niet want niemand heeft haar nog zo
genoemd. Ik heb echter al snel ik de gaten dat het helemaal geen Dottie is,…..
pff….wat een temperament heeft dat pupje.

Als ze die grote oren nou eens zou gebruiken om mee te luisteren…….
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‘s Avonds neem ik haar mee naar de hondenclub.
Omdat ze 10 weken is, is ze niet meer zo heel kwetsbaar. Een groot voordeel was dat
ze al goed gewend was aan een bench en “Dottie” was ook al heel vaak alleen
geweest. Ze werd steeds uit het nest gehaald en apart in een bench gezet omdat ze
de rest van het nest terroriseerde.
‘s Avonds op de hondenclub heb ik haar naam definitief veranderd in Chill. In de hoop
dat dat zou gaan helpen.

Volgende keer meer….
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Grootte doet er toe voor hond
Dat honden kunnen luisteren weet ieder baasje.
Roep 'pak de bal' en hij rent als een gek achter zijn
favoriete tennisballetje aan. Schijnbaar kent een
hond dus het woord 'bal'.
Maar wat betekent dat woord voor hem? Mensenkinderen die leren praten krijgen ook
al vroeg te maken met het woord bal. Binnen een jaar leren ze dat 'bal' kan staan
voor een speelbal, een tennisbal of zelfs een grote strandbal. Werkt het ook zo voor
honden?
Aan de University of Lincoln in de Verenigde Staten hebben ze een interessant
experiment gedaan. Een hond werd daar een niet bestaand woord geleerd: dax. Dat
woord stond voor een U-vormig object dat de hond nog niet eerder had gezien. Als de
hond werd gezegd 'pak de dax', dan liep hij enthousiast naar de rubberen U.
Toen lieten de onderzoekers de hond - hij heet Gable - in een ruimte waarin een
kleinere U en een totaal ander object van dezelfde omvang als de oorspronkelijke dax
lag. De onderzoeker riep weer 'pak de dax'. En wat deed Gable? Hij pakte het object
dat dezelfde omvang had als de oorspronkelijke dax, maar een totaal andere vorm.
Dat bewijst volgens de onderzoekers dat honden anders dan mensen - niet selecteren op vorm, maar op
omvang.
Als je hond zijn tennisbal dus niet kan vinden, moet je
niet gek opkijken als hij met een mok of een Rubikkubus aan komt zetten. Die zijn net zo groot als de bal,
dus is het hetzelfde, toch, baasje?
Bron: http://www.metronieuws.nl, 2012-11-26
Britse hond postuum geëerd als oorlogsheld
Britse militairen zijn donderdag in een Londense legerbunker bijeen gekomen om een
gevallen oorlogsheld te herdenken. Eentje met onbaatzuchtige heldenmoed, stalen
zenuwen, en vier poten.
Bommenspeurder Theo, een Engelse Springer Spaniël, overleed in maart vorig jaar in
Afghanistan op dezelfde dag dat zijn baasje in het leger, de Britse soldaat Liam
Tasker, in een vuurgevecht met de Taliban om het leven kwam. De hond werd
postuum
geëerd
met
de
hoogste
onderscheiding voor heldenmoed onder
dieren.
De Dickin medaille wordt sinds 1943
uitgereikt aan dieren die buitengewoon
heldengedrag hebben getoond. Theo is de
28ste hond die de medaille kreeg uitgereikt.
bron: AP / www.parool.nl, 26-10-2012;
(Bewerkt door: Redactie Parool)
Korporaal Liam Tasker en hond Theo.
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2e competitie apporteersport 2012/2013
De proeven zijn deze keer verzonnen door
Wim Bekendam.
Diploma onderdeel: Aangelijnd en los
volgen
Opdracht: De hond moet zijn begeleider over een traject van ongeveer 40 meter
volgen.

Eerst aangelijnd en vervolgens onaangelijnd.
De proef start bij pylon A. De begeleider en hond lopen eerst aangelijnd van A via B,
C, A, D, en E terug naar A. Bij pylon A doet vervolgens de begeleider zijn hond
halsband en lijn af en laat deze ter plaatse achter. Vervolgens loopt hij hetzelfde
traject met een onaangelijnde hond.
Plaats: puppyveld.
Diploma onderdeel: Houden van de aangewezen plaats
Opdracht: De hond moet, zonder halsband of lijn en zonder dat enig voorwerp bij de
hond is achtergelaten , de hem aangewezen plaats houden tot zijn begeleider hem
weer ophaalt. De begeleider dient 2 minuten buiten het gezichtsveld van de hond te
verblijven. De keurmeester dient er op toe te zien dat de hond niet door verwaaiing of
inrichting van de proef kan weten dat zijn begeleider in zijn directe omgeving verblijft.
Deze proef wordt met meerdere, maar met ten minste twee, honden tegelijk
uitgevoerd.
Plaats: terras voor stoelenberging.
Werkproef: Zoeken
Opdracht: De jager heeft behalve het geschoten wild ook zijn
sleutels in het bos achtergelaten. Laat de hond het wild zoeken
terwijl jij probeert de sleutels te vinden.
Plaats: bosjes en pad Hoogvlietzijde, geen uitzicht andere
deelnemers wachten in combisport container.
Werkproef: Verrassing
Er wordt gejaagd op gevaarlijk terrein rond een moeras, zorg dat je hond daar niet in
terecht komt. Er is gelukkig een veilig pad naar de overkant. Aan de overkant valt al
snel het eerste wild, stuur je hond langs de rand van het moeras om dit op te halen.
De terugweg moet natuurlijk ook veilig afgelegd worden. De buit moet netjes in het
bootje gelegd zijn voordat de jager weer aan zal leggen.
Plaats: voor kantine en behendigheidsveld.
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2e competitie apporteersport 2012/2013
Naam deelnemer

Naam

Ras/kruising

hond

Diploma Diploma Werkproef Werkproef
volgen

blijven

Zoeken

Moeras

Totaal

BEGINNERS
Catharina v. Klaveren

Buddy

Golden

9

10

17

10

46

Aukje Rypma

Chico

Toller

9

10

12

15

46

Arie vd Waal

Janey

Aussie

10

10

13

10

43

Kees Snippe

Inja

labrador

10

0

15

4

29

Bep Zwartjes

Babs

Cairn Terrier

0

0

5

3

8

Neeltje de Jong

Aiko

Golden

0

0

0

4

4

Yvonne Zandvliet

Mistral

Border Collie

0

Sieneke Groenman

Huette

Beauceron

0

Rien van Leeuwen

Jessy

Dr. Patrijs.

0

P.Kien

Flynn

D. Staander

0

Elly-May van Wissen

Milan

Jack Russel

0

Clara Boscham

Dinka

Toller

0

Ivonne Smit-Vissers

Bootz

Flat.Coat Retr

9

10

12

18

49

Anne-Rene v. Wissen

Lottie

Toller

10

10

16

13

49

Mieke Brouwer

Holly

Labrador

10

10

11

16

47

Yvette Eijs

Jip

Golden

10

10

11

14

45

Aurelia Schooneboom

Toya

Border Collie

9

10

14

9

42

Cindy van Dolder

Fuzzy

Border Collie

10

10

20

0

40

Annemieke Wehrmeijer

Zita

Kruising

10

7

11

9

37

Cock van Rijn

Floor

Labrador

9

10

12

4

35

Beate Brouwers

Donna

Labrador

9

10

6

7

32

Greet de Haan

Benne

Epagneul

9

9

7

3

28

Johan Manting

Rhythm Terv.Herder

8

8

8

3

27

Valerie Hoosemans

Jones

Aussie

0

Valeri Teloni

Indi

Poedel

0

Jeannet Heerma

Jarda

Labrador

0

Hermien vd Waal

Boogie

Aussie

0

Corrie Hoogeveen

Ronja

Toller

0

Leonie van Beetz

Ralf

Kruising

10

10

14

10

44

Anita Metselaar

Toother Golden

10

10

14

8

42

Cock van Rijn

Cathy

10

10

16

6

42

Wim Bekendam

Djingles Border Collie

10

10

9

10

39

Leonie van Beetz

Jente

Kruising

10

10

8

10

38

Marlies Kloet

Sticker

Golden

10

10

8

10

38

Caroline van Kints

Tissum

Golden

9

10

10

0
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Sieneke Groenman

Rein

Harzer F.

Anita Metselaar

Hebbuz Golden

GEVORDERDEN

WEDSTRIJD

Toller

0
0
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Angst voor vuurwerk.
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.
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.
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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
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.
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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

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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