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De donkere, koude dagen voor Kerst zijn
gearriveerd. Het is echt weer tijd om
jezelf warm aan te kleden als je met je
lieve viervoeter naar buiten gaat. Regen,
wind, hagel, onweersbuien en misschien
binnenkort wel weer sneeuw. Ach, waar
is die lekkere warme zomer?!? Natuurlijk heeft alles zo zijn charmes. Na het trainen
gezellig samen warm worden bij een kopje warme chocomelk in de kantine
bijvoorbeeld. Dat heeft natuurlijk ook wel weer wat.
Gezellig en warm, bij die woorden wil ik toch even stilstaan. Want hoewel er altijd wel
onenigheid is op een vereniging, als het er op aankomt, dan staan we klaar voor
elkaar. Dat bleek maar weer eens bij het overlijden van Jan. Wat was het fijn om te
zien dat er zoveel AHC-ers zich betrokken voelde en aanwezig waren bij het
condoleren en de crematieplechtigheid. Om met elkaar Jan te herdenken en om Nel
en haar kinderen steun te geven bij het verwerken van dit gemis. Wat hebben we
eigenlijk toch een liefdevolle club!
Het einde van het jaar, het is weer tijd om de balans op te maken. Alle FHN
competities en kampioenschappen zijn geweest. Hoe zou de AHC het gedaan hebben ?
Kunnen we ook dit jaar weer de FHN bokalen ophalen of zou een andere vereniging
dan toch beter dan ons geworden zijn? Het gaat nu per discipline, dus het is zeker
spannender geworden. Aan onze inzet zal het in ieder geval niet liggen. Helaas is inzet
niet hetzelfde als resultaat, want het is mij dit jaar niet gelukt om mijn eigen
doelstelling waar te maken. We hebben te weinig vast parcourtjes uitgelopen om naar
het kampioenschap behendigheid te mogen gaan. En hoewel we wel 3 promotiepunten
behaald hebben, miste ik die felbegeerde promotiepunt op het vaste parcours… Dus
volgend jaar nog een jaartje in de B. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Gelukkig doen
anderen het een stuk beter in deze tak van sport. Zo hebben Anne-René, Michèle,
Nelleke, Harry en Willy zich geplaatst voor het WAC in 2014! Gefeliciteerd, wat een
prestatie! Daar kan ik alleen maar van dromen. Wil je weten wie er nog meer zo goed
waren? Wil je weten wie die 15 knappe AHC-ers zijn die met hun honden maar liefst
22 prijzen behaald hebben in de competitie en/of kampioenschap? Kom dan naar de
nieuwjaarsreceptie op 2 JANUARI om 20:00 uur.
Drink met zijn ons een glaasje champagne. Luid met elkaar het nieuwe jaar in,
bespreek de kerstdagen en de wensen voor 2014 en feliciteer de kampioenen. Geniet
van een hapje en een drankje en hoor misschien nog wat meer informatie over de
toekomst van de AHC.
Verderop in het clubblad staat trouwens nog wat meer informatie over de stand van
zaken met betrekking tot het nieuwe terrein. Het krijgt nu steeds vastere vormen en
we kunnen nu echt gaan kijken wat we willen met de AHC, hoe we dat willen bereiken
en natuurlijk hoe we dat gaan bekostigen. Het blijven spannende tijden, want een
herinrichting is niet niets. Er gaat veel (denk)werk inzitten. Zoals jullie
gezien/gemerkt hebben is de onderhoudsploeg al druk bezig met de voorbereiding
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door al flink wat bomen te kappen. Verder moeten er nog zaken uitgerekend worden.
Niet alleen voor de bouw van een hal bijvoorbeeld, maar ook de bruikbaarheid van het
gras. Hoe breed komt de sloot, waar gaan we parkeren, gaat alles zo meteen nog
passen op het grasveld, waar moeten de lampen komen en welke lampen? Hoe gaan
we om met de overlast die de konijnen bezorgen? Alle gaten in het veld geeft veel
kans op blessures bij baas en hond en dat is iets wat zeker niet wenselijk is. We zijn
nu in overleg met verschillende partijen wat hiervoor een oplossing zou kunnen zijn
en we hopen in 2014 hier wat aan te gaan doen. Wat ook weer goed nieuws is voor
alle eigenaren met konijnenkeuteleters.
Dan nog een paar bestuurlijke mededelingen :
 Door te weinig animo in de vorm van ingezonden stukken kon het clubblad van
oktober niet door gaan. Wij, het bestuur en de redactie, hopen dat jullie weer in
jullie pennen kruipen en weer stukjes willen aanleveren.
 Door persoonlijke omstandigheden heeft Yvonne besloten om te stoppen als co
behendigheid. Wij willen Yvonne heel erg bedanken voor alle tijd en energie die zij
in de behendigheid gestopt heeft. Je kan je tijd echter maar één keer besteden,
dus zal je keuzes moeten maken. Gelukkig blijf je je wel nog inzetten voor de
behendigheid. Willy zal de taak als co (voorlopig) in haar eentje voortzetten.
 Social media, je kan tegenwoordig niet meer zonder. Althans, het kan wel, maar
dan loop je wel vaak achter de feiten aan. En ik kan dat weten, want ik doe
persoonlijk vrij weinig met Facebook bijvoorbeeld. De AHC heeft ook een Facebook
pagina. Wij doen een vriendelijk doch dringend verzoek aan de Faceboekers van de
AHC. Hou het leuk en gezellig. Mochten er discussies ontstaan, zoek elkaar dan
even op het veld op. Dan houden we social media ook echt sociaal!
 En dan de laatste mededeling, maar zeker niet de onbelangrijkste. Let op het
parkeren! Helaas ontstaan er gevaarlijke situaties. Parkeer naast elkaar op het
parkeer terrein en schuin op het gras van de toegangsweg. Parkeer dan ook
allemaal in dezelfde richting, anders kost het alsnog veel ruimte. De parkeer
plaatsen zijn beperkt, dat weten we. We proberen daar met de nieuwe inrichting
ook rekening mee te houden. Parkeer in ieder geval NOOIT in het midden van het
parkeer terrein. Ambulance of brandweer moet ten alle tijde bij het clubgebouw
kunnen komen. Iemands leven kan daarvan af hangen!
Volgens de voorspellingen wordt het deze winter een horror winter. Let bij sneeuwval
of langdurige vorst goed op de website van de hondenclub of het winterprotocol in
werking is. Op de website staat uiterlijk om 16:00 uur aangegeven of de lessen
doorgaan of dat ze afgelast worden. Dat scheelt onnodig rijden in slecht weer..
Dan wens ik jullie nog veel plezier bij het lezen van dit laatste clubblad van 2013.
Namens het bestuur (Aad, Carola, Harry, Jacco en Tessa) wens ik jullie fijne
feestdagen toe. Dat het een gezellige kerst mag worden en een spetterende
jaarwisseling! Geniet van de feestdagen en we hopen jullie gezond en wel weer te
mogen begroeten op 2 januari !
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Zoals jullie ongetwijfeld bekend zal zijn
hebben afgevaardigden van de Alphense
Honden Club al meer dan tien jaar
regelmatig overleg met ambtenaren en
wethouders van de gemeente Alphen aan
den Rijn over de toewijzing van een
definitieve locatie voor de AHC.
Recentelijk heeft de gemeente besloten het huidige terrein definitief aan de Alphense
Honden Club toe te wijzen, waarbij aangetekend moet worden dat er op termijn
(waarvan onduidelijk is hoe lang dit gaat duren) een stuk van zo’n 3000 m2 aan de
gemeente afgestaan zal moeten worden t.b.v. de bouw van bedrijfspanden. Deze
definitieve toewijzing betekent dat het tijdstip is aangebroken waarop we met
vertrouwen in de toekomst in onze trainingsaccommodaties kunnen gaan investeren.
Het terrein zal opnieuw moeten ingedeeld en er zal een nieuw verenigingsgebouw
moeten verrijzen. Als bestuur realiseren wij ons terdege dat onze beslissingen een
groot lange termijn effect hebben. Wij moeten enerzijds niet te behoudend zijn in
onze keuzes, maar anderzijds geen financieel onverantwoorde beslissingen nemen.
De activiteiten van de werkgroep “Nieuw Terrein” (wiens naam eigenlijk omgedoopt
zou moeten worden in “Nieuwbouw”) in de laatste maanden zijn overal zichtbaar;
bomen worden gekapt om plaats te maken voor de aanleg van parkeerplaatsen of
extra grasveld.
Ook voor de vervanging van de nu 25 jaar oude kantine wordt bekeken wat de beste
oplossing is. Momenteel wordt onderzocht of de bouw van een trainingshal met
aangelegen kantine een reële optie is. Deze hal zou niet alleen gebruikt kunnen
worden voor de socialisatielessen van de jongste pups en de vervolg
opvoedcursussen, maar ook zullen trainingen in verschillende andere disciplines bij
slechte weersomstandigheden veel vaker doorgang kunnen hebben.

De discussie over de bouw van een trainingshal is nog (lang) niet gesloten, maar als
bestuur hopen wij dat de door vele AHC-ers lang gekoesterde wens om overdekt (en
dus warm en droog) te kunnen trainen binnen afzienbare tijd in Alphen aan den Rijn
werkelijkheid kan worden.
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Kauwstaafjes zijn geweldig. In al hun
eenvoud zijn ze het antwoord op
eigenlijk alle levensvragen. Als er een
nobelprijs voor de hondenhouderij zou
bestaan moest die ieder jaar opnieuw
aan de uitvinder van kauwstaafjes
worden gegeven. Ik zou me geen leven zonder kauwstaafjes kunnen voorstellen.
Kauwstaafjes zijn namelijk het redelijk alternatief voor zo’n beetje alles.
Het begint al in de puppytijd. “houd eens op met aan mijn teenslippers te kluiven.
Hier heb je een kauwstaafje. Kluif daar maar op” “Okay, dat lijkt me een redelijk deal”
lijkt het pupje te denken. “Wat loop je toch vreselijk heen en weer te rennen, hier,
neem een kauwstaafje en ga lekker slapen” “Okay, dat lijkt me een redelijke deal”. “Ik
weet dat we voor het eerst in de puppyklas zijn en dat er nog 6 andere pupjes zijn
waarmee je wilt spelen, maar ik moet even naar de trainer luisteren en heb geen tijd
om op jou te letten, dus kauw jij intussen op een kauwstaafje” “Okay, dat lijkt me een
redelijke deal”. Zie je? Een kauwstaafje is een redelijk alternatief voor alles. Rennen,
slopen, blaffen, alles is in te ruilen voor een kauwstaafje. En het houdt niet op na de
puppytijd. Ook volwassen honden vinden kauwstaafjes nog een redelijk alternatief. “Ik
ga naar mijn werk. De komende 8 uur moet je jezelf even vermaken. Hier heb je een
kauwstaafje” “Okay”. “Normaal gesproken gaan we altijd een uur wandelen, maar nu
mag je vanwege een blessure alleen maar vijf minuten aan een touwtje wandelen.
Maar kijk eens: hier heb je een kauwstaafje” “Okay”. En als hij oud wordt?
“Begrijpelijk dat je geen zin meer hebt in al die drukte om je heen, maar in plaats van
chagrijnig doen tegen iedereen die je rust verstoord kun je ook met een kauwstaafje
in je bench gaan liggen” “Okay”. Echt, echt, echt, kauwstaafjes zijn geweldig.
En het mooie is: je hoeft ze niet eens te bewaren in een speciale doos in een
bijzondere kast of zo. Welnee. Je kunt ze gewoon door het huis laten slingeren. En als
je er één nodig hebt, kun je een willekeurige van de grond afpakken. Vies,
afgekloven, het maakt niet uit. Het blijft een redelijk alternatief. Waar vind je dat
nog? Sterker nog, als ze toch liggen te slingeren, kun je ze ook nog voor straf
afpakken. “Wat loop jij te brommen naar de andere hond? Hier, voor straf pak ik het
kauwstaafje weg dat in je buurt ligt, dat zal je leren” “Okay, ik zal niet meer
brommen” Kauwstaafjes zijn geweldig.
Stel je nou toch eens voor dat we het menselijk equivalent voor kauwstaafjes zouden
ontdekken. Dat je tienerdochter naar je toekomt om te vragen of ze de hele nacht
met twee vriendinnen in Amsterdam mag stappen en dan bij een kennis in een
kraakpand mag blijven slapen en dat je dan alleen zou hoeven zeggen “nou, lieverd,
je bent 16, dat lijkt me niet zo’n goed idee. Weet je wat, blijf maar lekker thuis, hier
heb je een kauwstaafje” En dat ze dan zou denken “okay, dat lijkt me een redelijke
deal”. Wat een puberdrama’s zouden we missen. Of een vervelende jongen in de
kroeg wil maar van geen ophouden weten en je kon gewoon zeggen “luister, het gaat
hem echt niet worden. Maar kijk eens? Dit kauwstaafje dat op de dansvloer ligt mag
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je hebben. Geniet ervan” En dat hij dan zou denken “Okay, dat lijkt me een redelijke
deal”. Of als we toch in de kroeg zijn, dat je tegen een beschonken man kan zeggen
“volgens mij heb je nu genoeg gedronken, neem een lekker kauwstaafje en ga naar
bed man”. De wereld zou er mooier op worden. “Zeg, Poetin, laat die homo’s eens
met rust, neem toch lekker een kauwstaafje” “Okay”. Als ik het menselijk equivalent
voor kauwstaafjes zou ontdekken was er wereldvrede. Kauwstaafjes zijn geweldig.
Maar let op: ik heb het hier wel over de ECHTE kauwstaafjes, hè? Van die rechte,
eindeloos meegaande dingen. Niet die zachte hap-slik-weg-staafjes. En ook geen
kauwoor, of iets dergelijks. Een kauwoor is superlekker. Die moet ogenblikkelijk met
heel veel energie opgeknaagd worden. De echte kauwstaaf is als een zwoele
zomeravond. Heerlijk loom, genieten van het moment. De wereld lijkt een mooie
plaats en morgen zien we dan wel weer. Mooi genoeg om de gedachtestroom te
stoppen, maar niet zo’n extase dat je je er niet los van kunt rukken. De echte
kauwstaaf is gematerialiseerde mindfullness. Kauwstaafjes zijn geweldig.
Even voor de nothing-in-life-is-free mensen: een kauwstaafje geven is niet zomaar
een gratis traktatie. Er zijn redenen om aan te nemen dat kauwen helpt in het
leerproces. Onderzoek bij paarden heeft aangetoond, dat kauwen van hooi (ongeacht
de voedingswaarde) na de training zorgt voor een verbeterd leervermogen. Studies bij
mensen hebben aangetoond dat kauwen van kauwgom een gunstig effect heeft op
zowel het concentratievermogen als het geheugen. De oorzaak daarvan lijkt met
name te liggen in het feit dat kauwen helpt te ontspannen in stressvolle situaties
(stom trouwens dat ze die onderzoeken met kauwgom doen. Zelf kauw ik altijd op
“een patatje met” als ik op een wedstrijd ben. Het zou fijn zijn als ik aan kon tonen
dat mijn prestaties daardoor verbeteren). Nu is het uiteraard lastig om tijdens je SHHexamen je hond te laten kauwen. Wellicht moet je zelf dan een Stimorolletje nemen.
Want hoewel kauwstaafjes natuurlijk geweldig zijn, helpt een ontspannen baas
waarschijnlijk nog het allerbeste voor een ontspannen hond.
Nu ik er over nadenk; misschien is dat wel de reden dat kauwstaafjes zo’n goede
oplossing voor alles zijn. Een ontspannen baas zorgt voor een ontspannen hond. Dus
als mijn hond iets doet wat ik liever niet heb, hoef ik me niet druk te maken. Want ik
heb een redelijk alternatief. Eet geen tafelpoot, eet een kauwstaafje. Eerlijk gezegd
kan het me niet zo heel veel schelen wat de reden is. Of het nu door mij komt of door
de hond, kauwstaafjes zijn een redelijk alternatief voor alles. Dus kauwstaafjes zijn
geweldig.
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Op het moment dat ik dit schrijf komt
de regen met bakken uit de lucht, heb
ik een trui aangedaan en de verlichting
aan moeten doen. En bij dat laatste
kwam gelijk een idee naar boven,
verlichting voor op de hond.
Het wordt steeds drukker in Nederland en dan is het wel heel belangrijk dat u maar
ook uw hond goed zichtbaar is in het donker.
Ik wandel met meerdere honden en die lopen regelmatig los, ook in het donker.
Mijn voorkeur gaat er bij verlichting naar uit dat ze allemaal een andere lampje of
knipperstandje hebben zodat ik ze in het donker uit elkaar kan houden en ik de juiste
hond op tijd terug kan roepen.
Mijn testpanel die gek is op water, heeft een aantal dingen getest en ik komt tot de
volgende conclusie:
Als eerste de hele mooie halsband van Visiglo. De hond is goed verlicht, ook van grote
afstanden en ze zijn in verschillende kleuren en uitvoeringen te verkrijgen. Ook voor
honden met een dikke vacht prima halsbanden want ze zijn heel fel en goed zichtbaar.
Alleen….de hond kan er niet mee zwemmen want dan doen ze het heel snel niet meer.
Mijn testpanel zwemt chronisch dus helaas valt deze mooie halsband af.
Niet getest maar wel het vermelden waard de Wolters Nightshift. Dit is een soort van
ring wat je om de hond zijn nek doet. Ook in diversen kleuren te verkrijgen. Deze
band zit alleen los om de nek dus de kans voor onderweg verliezen is er wel. Ik weet
ook niet hoe deze zich houdt als de hond er mee gaat zwemmen.
Dan zijn er diversen hangertjes die licht geven en die je aan de halsband van de
Golden kan hangen. Maar ook deze werken niet meer als de hond er mee heeft
gezwommen omdat ze grotendeels in het water hangen tijdens het zwemmen.
Er zijn ook halsbanden en jasjes met reflectie die u uw hond tijdens de donkere
wandelingen aan kunt doen. Nadeel is alleen dat er eerst licht op moet schijnen om te
hond te kunnen zien.
Wat bij mijn natte testpanel
wel goed werkt is een goed
passend K9-tuig en dan
bovenop het handvat een
lampje monteren. Als ze gaan
zwemmen blijft het lampje
voor het grootste gedeelte
boven water waardoor dit geen
problemen oplevert.
Het beste uit mijn persoonlijke
test komen de lampjes van de
Hema of Action. Lampjes die je
aan je fietstas of stuur kunt hangen zijn echt ook ideaal voor een Golden. Ze kunnen
prima een hele winter met één lampje doen dus nog voordeling ook.
Dat uw hond maar goed zichtbaar mag zijn in de donkere dagen die komen gaan!
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Blinde met hond uit vliegtuig gezet, vlucht
geannuleerd
In Amerika is gisteren een vlucht van Philadelphia
naar New York geannuleerd, nadat een blinde man
met zijn blindengeleidehond uit het vliegtuig werd
gezet. De andere passagiers kwamen in opstand tegen het 'onrecht'. Uiteindelijk hield
de piloot het vliegtuig aan de grond.
Albert Rizzi en zijn geleidehond Doxy waren
die avond op Philadelphia International
Airport nog nietsvermoedend in het vliegtuig
gestapt. De blinde man kreeg een plaatsje
toegewezen. Zijn labrador moest onder de
stoel voor hem liggen.
Toen het vliegtuig langer aan de grond
moest blijven voordat het kon opstijgen,
werd Doxy volgens Amerikaanse media wat rusteloos. De hond kwam onder de stoel
vandaan. Een stewardess van US Airways zei tegen Rizzi dat hij een minuut had om
de hond weer rustig op zijn plek onder de stoel te krijgen.
Blinde uit vliegtuig gezet.
"'Hij deed er alles aan, wat hij maar kon, en de stewardess ging terug naar de
voorkant van het vliegtuig", zegt een medepassagier. Plots riep de piloot om dat hij
het vliegtuig omkeerde naar de gate. Bij terugkomst haalde een crew-medewerker
Rizzi op en begeleidde hem naar de voorkant van het vliegtuig. De man realiseerde
zich opeens, dat het leek alsof hij uit het voertuig werd gezet. "Ik was de enige die
werd meegenomen. Dus ik zei: 'Wacht eens even. Waarom ben ik de enige die eruit
gaat'."
Passagiers in opstand.
Toen ook zijn medepassagiers door hadden wat er gebeurde, kwamen zij in opstand.
"We lieten allemaal van ons horen", zegt een andere passagier. "Dat dit niet kon.
Toen kwam de piloot boos uit zijn cockpit en hij zei ons allemaal het vliegtuig te
verlaten." De veiligheid zou in het geding zijn gekomen. Tegen NBC Philadelphia
zeggen medewerkers van de luchtvaartmaatschappij dat Rizzi zijn hond niet onder
controle had en daarna verbaal tekeer ging tegen een van hun collega's. De
passagiers van het vliegtuig houden vol dat de stewardess niet behulpzaam was.
Met de bus.
De vlucht werd geannuleerd. Rizzi nam daarna op aanbod van de maatschappij de bus
van Philadelphia naar New York. Een aantal van zijn medepassagiers reisde met hem
mee, uit compassie met Rizzi.
Bron: www.hln.be, 15/11/2013
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Wat
is
een
TOPDOG
sociale
vaardigheidstraining met een hond als
co-trainer? Voor wie?
De TOPDOG training is bedoeld voor kinderen,
jongeren
en
(jong)volwassenen
met
problemen, welke gekenmerkt worden door
een gebrek aan sociale weerbaarheid (internaliserend) of juist door een overmaat aan
sociale botsingen (externaliserend).
De training is vooral nuttig voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen, die niet
goed met mensen overweg kunnen, maar wellicht wel met dieren.
TOPDOG trainers hebben een pedagogische en didactische opleiding; zijn opgeleid en
gecertificeerd door Mens en Hond consultancy; de honden die ingezet worden, worden
jaarlijks beoordeeld en gecertificeerd.
Transfer: De opzet van de training is dat de cliënt zich beter gaat voelen en het
geleerde gaat toepassen in de omgang met mensen waardoor de communicatie
effectiever en succesvoller verloopt.
Verslag van een afsluitende bijeenkomst
Daar staat ze dan, de cliënte waarmee ik de TOPDOG sessies gehouden heb de
afgelopen weken. Nog wat zenuwachtig wiebelend, wat vlekken in haar nek maar ze
staat er!! Wat kan zij trots op zichzelf zijn en wat ben ik trots op haar dat ze dit durft.
Als ik terugdenk aan de kennismakingssessie toen ze ineengedoken zat aan de tafel,
steun zoekend bij haar PB’er dan zie ik nu een heel andere jong volwassene staan. Ik
gaf haar informatie over de TOPDOG training en het leek haar wel wat. Ze heeft bij
haar moeder thuis waar ze niet meer woont ook een hond.
Samen zijn we de TOPDOG sessies ingegaan, hebben we doelen opgesteld en wat
heeft ze hard gewerkt om ze te halen. Buddy heeft haar daarbij geholpen, want wat
kan die hond werken voor een cliënt zeg, zo mooi om dat je eigen hond te zien doen.
Tijdens de TOPDOG training worden de oefeningen met Buddy zorgvuldig opgebouwd.
De eerste sessies wordt er gewerkt aan de relatie tussen de hond en cliënt en die
wordt stapje voor stapje uitgebouwd. Er wordt goed gekeken of de cliënt al toe is aan
een volgende stap, voordat we verder gaan. Elke sessie heeft een vaste opbouw een
stukje theorie over honden/wolven en hun gedrag. Droogoefeningen, waarbij ik de rol
van Buddy speel en de cliënt op die manier vast voorbereid op wat Buddy gaat doen.
(komisch om te zien trouwens Catharina die rondkruipt op kniebeschermers als Buddy
………………en dat is nou precies de bedoeling inderdaad even lachen en ontspannen
tussendoor). Daarna de oefeningen met Buddy, die steeds meer uitgebreid worden en
tot slot de afsluiting.
In de afgelopen weken heeft de cliënte geleerd om te negeren (wat anderen zeggen,
wat anderen doen). Dit negeren hebben we geoefend met Buddy; die een kei is in
ervoor zorgen dat ze “gezien” wordt. Door neusduwtjes te geven, te likken aan je
handen, tegen je aan te duwen enz. Dat gedrag van Buddy geeft de cliënte de
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mogelijkheid om met een hond te oefenen waar ze met mensen moeite mee heeft.
Om leiding te geven aan Buddy tijdens de volgoefeningen moest ze wel rechtop lopen,
want als je je niet opstelt als een zelfverzekerde leidershond dan neemt Buddy een
loopje met je. Zo heeft ze geleerd rechtop te lopen, waardoor ze een zekere
uitstraling heeft en jongens haar minder snel lastig vallen. Tijdens die oefening moest
ze Buddy ook belonen met voer of met haar stem. Daarna volgden het opdrachten
geven b.v. apport en moet ze ervoor zorgen door duidelijke opdrachten te geven dat
Buddy blijft terwijl zij de dummy weglegt. Door het geven van opdrachten aan Buddy
leert de cliënte duidelijk te communiceren, is ze niet duidelijk genoeg dan negeert
Buddy haar. Zo leert ze duidelijk aan te geven wat ze wil en niet wil in de
communicatie met mensen. Ook heeft de cliënte moeite met het aangeven van
grenzen. Om dat te oefenen heeft ze na verloop van tijd met Buddy gespeeld en op
commando GENOEG moest Buddy stoppen met spelen.
Tijdens het uitvoeren van al deze oefeningen zorg ik voor een positieve sfeer en
vertaal ik gedrag dat Buddy laat zien in positieve termen naar de cliënt, waardoor die
veel zelfvertrouwen krijgt. Als de tijd er rijp voor is (dat is bij elke cliënt anders),
maak ik tijdens de sessie de transfer naar de omgang met mensen.
En dan tot nu de presentatie van de cliënte, die als één van haar doelen had bij haar
nieuwe opleiding niet achterin in de klas te gaan zitten maar in het midden………………..
dan begrijp je waarom ik zo trots op haar ben! Ze geeft een presentatie voor haar
moeder, haar vriendje, haar PB’er en iemand van de woongroep. Inmiddels zijn de
rode vlekken verdwenen en staat ze daar rechtop theorie te geven, de oefeningen uit
te leggen en neemt ze de leiding. Buddy apporteert aan het eind het certificaat wat ze
dik verdient heeft. Iedereen die aanwezig is vertelt hoe ze gegroeid is in haar totale
functioneren, dat ze veranderd is en meer initiatief neemt.
Wouw wat ben jij gegroeid zeg en wat ben ik blij dat ik aan dat proces heb mogen
bijdragen met een belangrijke rol voor Buddy natuurlijk!!!
Lilian schrijft:
Eerst dacht ik bij mezelf toen aan
mij gevraagd werd of ik deze
training wou doen, hoe kun je nou
dingen met een hond leren, dat is
toch raar?? Toch ben ik de
uitdaging aangegaan. En vond het
super leuk om te doen. Ik heb bij
deze training zeker wel een aantal
dingen geleerd. Bijvoorbeeld: mijn
houding was altijd heel slecht, nu
merk ik toch wel sneller dat ik wat
zelfverzekerder ben en meer recht opsta. Ook kan ik beter zeggen wat ik wil! Van
anderen hoor ik het ook dat ik sinds ik die training heb gevolgd wel in de dingen ben
veranderd die ik wou bereiken. Ik ben blij dat ik deze ervaring heb mogen doen en
raadt het zeker ook andere mensen aan. Bedankt Buddy en Catharina!!
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PB´er schrijft:
Als persoonlijk begeleider van Lilian zie ik voornamelijk groot verschil in haar houding:
ze staat rechtop, schouders en benen ontspannen. Ze maakt en houdt makkelijker
oogcontact. Daarnaast bemerk ik het ook in haar attitude: Lilian neemt meer zelf het
initiatief in zaken die haar bezighouden en is vasthoudender om het voor elkaar te
krijgen. Ze oogt meer zelfvertrouwen te hebben en een positiever zelfbeeld.
Daarnaast krijg ik als haar PB’er ook feedback van haar, wat ik een goede
ontwikkeling vind.
(met dank aan de cliënte Lilian die voor deze publicatie toestemming heeft gegeven)
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Onze lieve, kleine en stoute poedel is 16
oktober een heel jaar bij ons. Klinkt cliché
maar we hebben al een boel meegemaakt.
Om te starten zei mijn moeder: Hij moet
goed socialiseren, hij moet zoveel
mogelijk meemaken. Dus wat doe ik met
een kleine puppy die nog geen 24 uur in huis was? Ik nam hem op de scooter tussen
ons in. Toen heb ik er allemaal koekies ingestopt zo is die dus gewend om op een
scooter te zitten.
Ook zoiets; Chummy (mama's oude hond) hield echt van zinloos rondjes zwemmen,
zo leuk om te zien. Dus Gio moest ook leren zwemmen. Bij het eerste beetje zon in
het voorjaar ging ik Gio leren zwemmen. Ik plomp hem de sloot in en lok hem rustig
met voer en zijn speeltje en ooh wat vond hij het eng. Vele malen gevolgd ook samen
met mijn moeder die dan ook het water in ging. Of met Thico (hond van vriendin van
mijn moeder) als voorbeeld en dan met zijn allen naar het Bentwoud en zwemmen.
Aan de eind van de zomer ging hij achter zijn bal aan het water in (wel met afloopje
van de kant).
Tijd voor het echte werk, SHH halen. In de
opvoed 2 helemaal klaar gestoomd voor het
examen. Nu hopen dat hij het zou doen.. Maar
gelukkig hij deed zijn best en met dat geluk
haalden Gio en ik in één keer ons SHH examen.
Ondertussen was Gio een soort circus hond met
zo'n moeder die hem elke dag iets nieuws, geks
aanleert. Zo kan hij nou van alles met zijn
achterpoten en op de meest rare dingen staan.
Het maakt niet uit waarop.
Voor de bezigheid voor Gio en mij gingen we af en toe op vrijdagmiddag oefenen bij
mijn moeder in de les. Allerlei onzin dingetjes geleerd maar ook serieuze dingen, zoals
goed volgen en GG oefeningen. Nou en toen er over gehad met mijn moeder. Ik wilde
wel verder in de GG.
Dus ik in de GGB & GG1 klas bij de hondenclub, erg leuk vonden Gio en ik dat. Na een
tijdje zei mijn moeder dat er binnenkort een GG wedstrijd is bij hondenclub
Vijffthienhont in Beneden Leeuwen. Mij leek het wel leuk maar ik wist ook dat Gio het
nog niet zo goed kon. Dat bleek: Gio heeft gepoept op het veld tijdens het volgen, is
weggelopen van het veld en is niet blijven liggen. Maar zo voor de rest ging het wel.
Daarna examen op de hondenclub meegedaan, wat ook niet zo fantastisch liep. Weer
liep hij even weg tijdens het volgen, maar kwam al snel weer terug. Andere
oefeningen gingen ook niet helmaal vlekkeloos, dus weer niet geslaagd.
Tijdens de laatste wedstrijd op de hondenclub was hij weer niet blijven liggen, maar
hij was wel geslaagd voor zijn GGB met 139 punten en gewoon 4e geworden:) in de
wedstrijd.
Ik ben trots op wat ik bereikt heb met mijn Gio.
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Ik kom op mijn scooter naar de hondenclub met Gio (in een tas) tussen mijn benen.
Hij is overal aan gewend en vindt alles leuk.
Nu zijn we bezig aan een carrière in de behendigheid. We moeten nog een hoop leren,
maar vinden het superleuk om te doen.
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Postcode
…..

1. Stel jezelf even voor, wat is je rol binnen de
Alphense Hondenclub?
Hallo mijn naam is Harry van Roessel , ik ben 43
jaar jong , heb een relatie met Mandy Blom en wij
zijn actief bij de club sinds begin dit jaar zowel op
het trainingsvlak als vrijwilligerswerkzaamheden te
weten beide bardienst en ik versterk ook het team onderhoud ..…..hoop ik hahaha.
2. Hoe lang doe je dit al?
Bij de AHC vanaf begin dit jaar en heb voorheen met een Rottweiler getraind bij AHV
Made en met een Rottweiler bij Rinus Biemans in Dongen.
3. Hoeveel honden heb je op dit moment?
Momenteel hebben wij drie honden.
4. Wat zijn de volledige namen en geboortedata van je honden?
De oudste is Charlie een Cavelier King Charles Spaniel reutje van ik schat een jaar of
13, dit omdat ik hem als herplaatser destijds heb gekocht en dus niet precies weet
hoe oud hij is.
Vervolgens hebben we een Blue Merle Australische Herder teefje genaamd Bollwerk`s
Loveley Monchichi oftewel Amber geboren op 28-09-2012 in Bocholt Duitsland.
En sinds kort hebben we nog een Red Merle Australische Herder reu erbij genaamd
Some kind of magic`s Mysterious Blue eyed Dream oftewel Milton geboren op 18-042013 in Eksel België.
5. Hoe ben je aan hen gekomen?
Charlie via een herplaatser bemiddelaar en Amber via een vriendin die haar broertje
heeft en Milton komt van een fokster die de papa van Amber heeft.
6. Heb je cursussen met je honden gevolgd? Welke?
Mandy heeft met Amber de puppy training gelopen en nu loopt ze er opvoed 1 mee en
ik loop met Milton een puppytraining.
7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je honden?
Wat Charlie betreft, die geniet lekker van zijn oude dag hihi en bij Amber is het toch
wel het kroelgehalte net als bij Milton.
Het minst leuke is wel dat ze beiden nog niet goed alleen kunnen en willen zijn.
8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je honden?
Bij Amber haar sjortouw en balletje en Milton speelt nog graag met een knuffelbeer.
9. Wat eten je honden het liefst?
Ze krijgen van ons alle drie gewoon Pro Plan droog voer en op zijn tijd wat lekkers
extra.
10. Wat of waar zijn de favoriete slaapplaatsen van je honden?
Met een kussentje op de bank kroelen vinden ze wel lekker en op hun mand in de
slaapkamer en ons oudje lig aan het voeteneind lekker op bed.
11. Gaan de honden mee op vakantie?
Als we gaan dan gaan ze zeker mee, een vakantie zonder hondjes kan ik mij me
eigen niet voorstellen.
12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu
hebt? Waarom wel of niet?
Ja, waarschijnlijk wordt het dan een Red-tri Australische Herder.
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13. Wat is het dag patroon van je honden? (Bijvoorbeeld is je hond de halve
of hele dag alleen)
Ik ben momenteel werkloos sinds 3 mei en ben vaak met de hondjes te vinden op de
AHC, waar ik dan onderhoud verricht en hun lekker kunnen dollen.
14. Wat wil je graag nog bereiken met je honden?
Ligt eraan wat ze zelf leuk vinden, met Amber denk ik dat we iets van apporteren
gaan doen en met Milton????
15. Loop je wedstrijden/shows?
Nee, daar houden wij beiden niet van, het zijn voor ons gezelschapshonden dus ze
mogen veel maar moeten niks op dat gebied.
Ik geef de pen door aan Wendy Peters

21

Het doel van deze actie is om zo spoedig mogelijk het afschaffen van hondenbelasting
in Nederland te realiseren.
Ten gevolge van de uitspraak van De Hoge Raad op 18 oktober 2013 is de originele
aanpak niet meer van toepassing. De Raad oordeelde dat Gemeenten hondenbelasting
mogen heffen. Gemeenten ontlenen de bevoegdheid hiertoe uit Artikel 226 van de
Gemeente Wet. De Hoge Raad heeft geen uitspraak gedaan over het
gelijkheidsprincipe verankerd in Artikel 1 van De Grond Wet. De Raad
verschuilde zich achter Artikel 120 van de Grond Wet. Dit artikel verbied
grondwettelijke toetsingen van goedgekeurde wetgeving.
De oplossing is dus nu duidelijk. De wetgever (lees De Tweede Kamer) dient de
wetgeving aan te passen. Artikel 226 dient uit De Gemeente Wet te worden
geschrapt! Om dit te realiseren is een burgerinitiatief opgezet. Om te slagen zijn
minstens 40.000 handtekeningen nodig.
Ik nodig u uit om de actie tegen de hondenbelasting te ondersteunen door deze petitie
te ondertekenen! Voor het ondertekenen van de petitie even kijken op:
http://petities.nl/petitie/burgerinitiatief
Na het invullen van uw naam en email adres ontvangt u van petities.nl een email
bericht. (Let op dat dit bericht niet in uw spamfilter terecht komt). Klik op de link in
het email bericht om uw deelname te bevestigen. Omdat deze petitie een
“burgerinitiatief” betreft dient u wel bij het bevestigen van u deelname uw geboorte
datum, plaats en adres in te vullen! Verder dient u te bevestigen dat u de
Nederlandse nationaliteit bezit. De gevraagde gegevens MOETEN worden ingevuld. Zo
niet, is uw handtekening ongeldig!
Volg de actie via Twitter@Stophond of de facebook pagina Actie tegen de
hondenbelasting. Een "like" op de pagina geeft niet aan dat u de petitie ondersteund
dus vergeet niet de petitie te ondertekenen.
Deel uw nieuws, links en tips met betrekking tot de hondenbelasting en bespreek het
nut van de hondenbelasting via de facebook pagina of de actie website
www.stophondenbelasting.nl
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Mijn Goldens worden intensief
gebruikt. Behendigheid, apporteren,
gehoorzaamheid
en
jacht.
Ze
hebben een heerlijk druk leven en
hun gezondheid is heel belangrijk.
En aangezien voorkomen altijd nog
beter is dan genezen, ondergaan ze ieder jaar een sportkeuring. Wat is nou zo’n
sportkeuring voor honden en hoe gaat dat in zijn werk? Dus op naar Elma Bakker in
Kamerik om van alles te weten te komen over sportkeuring bij honden.
Elma Bakker is dierenfysiotherapeut en heeft een eigen praktijk onder de naam
Dogfysion in Kamerik.
Waarom een sportkeuring voor honden?
Honden die gebruikt worden voor de sport of zwaar werk moeten leveren in
bijvoorbeeld de jacht worden extra belast. Stapt een hond in een kuil en bezeert hij
zich hierbij dat is dit duidelijk zichtbaar voor de geleider, de hond heeft acuut pijn en
laat dit duidelijk merken door kreupel te lopen. Chronische pijn echter, laat een hond
moeilijk merken. Zeker als de hond het sporten of het werk geweldig vindt gaat de
hond maar door en door, ondanks hun chronische pijn. Honden, met name honden
met veel passie kunnen moeilijk tot niet doseren en gaan voor hun werk. Zeker voor
dit soort types is een sportkeuring aan te raden. Kleine klachten worden zo in het
voortraject ontdekt en er kan tijdig iets aan gedaan worden voordat de pijn
chronische vormen gaat aannemen.
Hoe eerder je erbij bent hoe beter en voor je grootste vriend betekent dit
behoud van het kwaliteit in leven. Het werk en de sportprestaties zullen zo
ook optimaal worden.
Wat wordt er op een sportkeuring gedaan?
Allereerst wordt de baas ondervraagd, want die kent zijn hond het best. Hoe is het
met de gezondheid? Hoe vaak wordt de hond belast? Wat voor sport/werk doet de
hond? Is er de laatste tijd verandering in houding, beweging en/of gedrag van je
hond? Is de hond wel eens startkreupel of stijf? De hond wordt vervolgens
oppervlakkig bevoeld. Hoe is het met de spierspanning? Zijn er warmtegebieden? Zijn
er verhardingen? Hoe staat het met de oppakbaarheid van de huid? Zijn er als je links
en rechts vergelijkt verschillen? Er wordt gevraagd om met de hond een stukje te
lopen, deze te laten zitten en liggen. Hoe beweegt de hond? Hoe stapt de hond? Hoe
draaft de hond? Toont de hond bij het bewegen stijfheid in de wervelkolom? Loopt de
hond onregelmatig? Hoe loopt de hond op een volte? Is er links en rechts verschil?
Kan de hond symmetrisch recht zitten? Kan de hond zich goed strekken? Kan de
hond symmetrisch actief recht liggen? Bij de hond worden alle bewegende delen zoals
poten en wervelkolom grondig bekeken. Zijn de spieren op spanning? De actieve
stabiliteit wordt getest door de hond op drie poten te laten staan.
Zijn er geen bijzonderheden, helemaal top de hond is in top conditie en kan
er voorlopig weer heerlijk tegenaan.
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Zijn er echt wel probleem gebieden dan moet hier wel wat aan gedaan worden
voordat het erger gaat worden. Allereerst is rust dan heel belangrijk. Natuurlijk krijgt
de dierenarts dan een verslag. Er zal om toestemming gevraagd worden om de hond
te behandelen. Soms zal er eerst een röntgenfoto gemaakt moeten worden.
Goldens zijn jachthonden, ook een zwaar ‘beroep’. Is voor deze honden ook
een sportkeuring aan te raden?
Uiteraard zie je het ene ras meer dan het andere. Een sport/werk hond is vaak een
bewuste keuze van een ras. Naast veel behendigheid, frisbee, flyball en obedience
honden komen er ook veel jachthonden in mijn praktijk. Bij jachthonden is het helaas
vaak zo dat ze pas komen als er al een blessure is. Wellicht had deze blessure door
een sportkeuring voorkomen kunnen worden. Jachthond zijn is een zware taak. Het is
duurbelasting op ongelijk terrein met veel nattigheid, kou en veel waterkanten om in
en uit te klauteren. Vaak zijn deze honden niet warm en worden ze koud uitgestuurd
om het wild binnen te halen.
Wanneer laat je zo’n sportkeuring doen en hoe vaak?
Dat ligt er een beetje aan waarvoor de hond gebruikt wordt. Het beste is het om het
voor de start van het nieuwe seizoen te doen. Bij de geringste twijfel over wel of geen
blessure zou ik altijd een sportkeuring laten doen ongeacht het seizoen. Merkt een
eigenaar niets aan de hond dan is één keer per jaar een sportkeuring voldoende.
Wilt u zelf nog iets kwijt?
Doe een sportkeuring bij je hond! Voorkomen is beter dan genezen! Kijk altijd goed
naar je hond, is er verandering in beweging en/of gedrag? Onderschat niet dat
sporten/werken voor de hond een zware belasting is. Belast de hond daarom niet
iedere dag maar geef de hond gedurende de week een aantal rustdagen. Doseer de
hond en geef deze regelmatig rust.
Een paar weken vakantie is voor een sport/werkhond heel goed om zijn
lichaam even goed te laten herstellen. Denk altijd aan een goede warming-up
en cooling-down en leg de hond niet koud en nat weg na het
sporten/werken.
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Warm bad en een koude douche
Voor mensen die mij niet kennen, zal ik mij kort
voor stellen. Mijn naam is Joke Snel. Tot vijf jaar
geleden heb ik met veel plezier de puppen les
gegeven. Omdat ik een opleiding voor coach ging
volgen ben ik gestopt met les geven. In die tijd had ik zelf twee honden. Mijn kanjer
Timna een grote bastaard, die prima kon apporteren, maar een enorme verlatings
angst had. Dit heeft mij tot twee keer toe het interieur van mijn auto gekost. En
Dylah, de Border Collie. Eigenlijk was Dylah het hondje van mijn dochter, maar dat
liep ietsjes anders dan gepland. Zoals je kunt lezen schrijf ik in de verleden tijd.
Timna heb ik dit voorjaar laten inslapen en Dylah vond het leven zonder haar grote
vriend niet zo heel leuk meer. Dus heb ik een adres voor haar gezocht waar zij de
hele dag mensen om haar heen heeft. En daar heeft ze het prima naar haar zin,
gelukkig!
Eind september vroeg Marlies mij of ik haar wilde helpen bij de opvoed 1. Wat vond ik
dat een leuke vraag! Want zonder dat ik het wist, miste ik de honden, de mensen, de
club en het les geven meer dan ik dacht.
Stiekem was ik ook wel nerveus om weer naar de AHC te komen. Zou het erg
veranderd zijn, zou ik nog weten hoe je les moet geven, hoe zou het zijn om
iedereen weer te zien. Zou ik nog mensen/andere trainers kennen, en ga zo maar
door. Een ding is zeker, ik had me echt geen zorgen hoeven maken. Het was als thuis
komen.
Ik werd door coördinator Catharina welkom geheten, en kreeg uitgelegd hoe de
dingen nu gaan. Collega trainers kwamen naar me toe om me te laten weten dat zij
het leuk vinden dat ik er weer ben. Het les geven was even wennen, maar Marlies
hielp mij daarbij, daarnaast zijn de cursisten en hun honden zo leuk, dat geeft alleen
maar energie. Kortom ik kwam in een warm bad.
Tot dinsdag 13 november. Ik viel in voor collega Steph die haar enkel gebroken heeft.
Dit was de eerste les die ik alleen draaide. Een super leuke groep, knappe hondjes,
leuke bazen kortom een prima les. Tot de laatste oefening met de allerlaatste hond.
Te laat zag ik dat mijn voet in de lange lijn zat bij de “voorroep”. En voor ik het wist
was ik gelanceerd en lag ik met een verdraaide knie op het veld. Maar ook nu was
iedereen er voor me. Direct waren er collega’s om eerste hulp te geven, en na een
ijskompres en een kop thee werd ik door Catharina naar de HAP gebracht. Met twee
krukken en een knieband ging ik weer naar huis.
Ik ben nu weer aan de beterende voet dus jullie zien me waarschijnlijk al weer rond
lopen. Maar echt ondanks de “koude douche”, voelt het les geven bij de AHC als een
warm bad.
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Eerst willen we nog alle mensen feliciteren die op
zaterdag 14 september geslaagd zijn:
Voor het SHH diploma (alle SHH-ers zijn
geslaagd!): Leontienne Broekman met Senna, Clara
Boschma met Mex, Ciska de Kok-Roorda met Sjors,
Johan Wijnekus met King, Esther van Zwienen met
Jolie, R. van der Voort met Bobby, S. Lamberts met Deena, M. Swart met Luca,
Sharon van den Boom-Vos met Bailey, N. Kinkel met Tosca, Anneke Bakker-Stoek
met Sheila, Erik van den Dool met Kimo en Lisanne Zandvliet met Fristi.
Voor het GGB diploma: Stefan Gielliet met Nora en Janet de Zeeuw met Charlie.
Voor het GG1 diploma (alle GG1-ers zijn geslaagd!): Nico Beukenholdt met Sem,
Ineke Klijn met Fane en Catharina van Klaveren met Buddy.
Ook alle geslaagden voor het SHH examen op zaterdag 16 november gefeliciteerd:
A.M. van Leeuwen met Isis, Barbara Wielders met Tibby, Kitty Bergman met Marly,
Annette Ravesloot met Summer, Brigitte de Vroom met Tara, Nel Voskuilen met
Buddy, E.M. van den Helder met Zara, M. Dijkhuizen met Penny, Jacco van der Torre
met Ramsey, Anita Gideonse met Turpin en M. Knoops-Hagoort met Tessa. Heel veel
plezier met het behalen van de diploma’s en veel succes met de vervolgcursussen.
De diploma’s kunnen opgehaald worden op donderdagavond bij Cindy tussen
20.30 uur-21.00 uur in de bestuurskamer.
Het wedstrijdseizoen van G&G bij de FHN zit er weer op.
Er zijn in totaal 9 wedstrijden geweest, waaronder 3 wedstrijden georganiseerd door
de AHC! Helaas was het aantal deelnemers bij al deze wedstrijden niet groot, maar op
12 oktober hadden we bij de AHC
toch maar mooi het hoogste
aantal
van
31
deelnemers
gehaald.
De laatste wedstrijd, oftewel de
Finaledag, werd gehouden in
Beneden-Leeuwen, waar deze
keer
alle
combinaties
die
minimaal 2 wedstrijden gelopen
hadden uitgenodigd waren. Van
de AHC waren flink wat mensen
uitgenodigd maar door allerlei
verschillende redenen konden
alleen de volgende combinaties
op de wedstrijd aanwezig zijn: Rosa v.d. Werf met Gio op GGB niveau, Yvonne
Verhoef met Terra, Mariette v.d. Vos (als Letta) met Thico en Annie Kuijpers met Ten,
alle drie op GG2 niveau en Anette Lens met Blacer op GG3 niveau.
De weersomstandigheden waren niet geweldig, het waaide behoorlijk hard en af en
toe kwam er een bui over. Ook nu was de opkomst niet geweldig groot dus echt veel
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concurrentie hadden we niet! Alleen in de GGB groep waren behoorlijk wat
deelnemers dus Rosa moest echt wel flink aan de bak om een prijsje binnen te
kunnen slepen. Helaas is dat niet gelukt, maar Rosa had met Gio tijdens haar vorige
wedstrijd al haar GGB diploma gehaald en daar was ze hartstikke trots op.
Bij de andere 4 GG-ers verliep ook niet alles vlekkeloos, maar al met al hebben we
toch nog behoorlijk wat prijzen in de wacht gesleept:
Anette met Blacer: 1e GG3 kampioenswedstrijd, 1e werkproef, 2e competitie GG3
wedstrijden en 1e competitie werkproeven.
Mariette met Thico, 2e GG2 kampioenswedstrijd.
Yvonne met Terra, 2e werkproef, 3e competitie GG2 wedstrijden en 3e competitie
werkproeven.
Annie met Ten, 1e GG2 kampioenswedstrijd, 1e werkproef, 1e competitie GG2
wedstrijden en 1e competitie werkproeven.
Inmiddels zijn we alweer begonnen met de GG competitiewedstrijden van het seizoen
2013-2014 bij de AHC! De eerste wedstrijd was op zaterdag 16 november en we
hadden maar liefst 19 deelnemers!
Hieronder de uitslag: ( Bij een gelijk aantal punten geeft de “omgang geleider-hond”
de doorslag voor de behaalde plaats)

1
2
3
4

GGB
Nita Kraan
Kitty Bergman
Clara Boschma
Leontienne Broekman

hond
Juul
Marly
Mex
Senna

1
2
3
4

GG1
Stefan Gielliet
Janet de Zeeuw
Ingrid Langendam
Rinske Groen

Nora
Charlie
Deacon
Timer

70
70
52
38

1
2
3
4

GG2
Ineke Klijn
Cindy van Dolder
Anneke den Hertog
Catharina van Klaveren

Fane
Fuzzy
Bluff
Buddy

82
66
66
58

1
2
3
4
5
6
7

GG3
Anette Lens
Catharina van Klaveren
Annie Kuijpers
Rinske Groen
Michèle Taffijn-du Bois
Yvonne Verhoef
Aad Grootendorst

Blacer
Mazzel
Ten
Buzzard
Codi
Terra
Gwyneth

84
82
64
62
62
40
24
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punten
78
74
72
46

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

29

Staarttaal van hond ontcijferd:
kwispelend betekent gevaar

links-

Hondenbezitters opgelet: de richting waarin uw
hond zijn staart kwispelt, zegt iets over zijn
innerlijke gemoedstoestand. Andere honden
weten dat al lang: ze reageren anders op een rechts- dan op een links kwispelende
soortgenoot.
Dat althans maken Italiaanse diergedragskundigen op uit een opvallende reeks
experimenten waarbij ze 43 honden lieten kijken naar filmpjes en silhouetten van
kwispelende soortgenoten.
Sloeg de staart van de kwispelaar meer uit naar links (voor wie de hond aankijkt:
naar rechts), dan ging de hartslag van de toeschouwer- hond omhoog. Een aanwijzing
dat honden weten dat kwispelen naar links staat voor gevaar en conflict, schrijven de
wetenschappers in het vakblad Current Biology.
Op rechtskwispelende silhouetten kwam geen reactie, 'wat aangeeft dat honden
rechtskwispelen waarnemen als een uitdrukking van vertrouwen en vriendschap'.
Dat honden die meer naar links kwispelen gevaar en conflict voelen en honden die
naar rechts kwispelen juist blijdschap, zingt al zo'n vijf jaar rond in de wetenschap.
'Maar dit is voor het eerst dat iemand aantoont dat dit ook communicatieve waarde
heeft', zegt diergedragskundige Matthijs Schilder van de Universiteit Utrecht.
Het is ook niet onlogisch dat honden die een linkskwispelende soortgenoot zien zelf
onrustig worden, vindt Schilder. 'In het kwispelen naar links zit meer afkeer. De
hogere hartslag van een hond die dat ziet, zegt dat het dier zich klaarmaakt voor
actie. Voor spel, of voor iets vervelends.'
Bij een eerder experiment lieten Canadese onderzoekers een robothond naar links en
naar rechts kwispelen, om te zien hoe andere honden daarop zouden reageren. Dat
gaf weinig resultaat.
'Wellicht zien honden de bewegingen van een robotstaart niet als biologisch
overtuigend', schrijven de Italianen nu. Volgens hen hangt het verschil in
kwispelrichting samen met de specialisatie in hersenhelften bij honden.
Ook bij andere diersoorten zijn tal van links-rechtsverschillen in gedrag bekend, zegt
Schilder. Maar in dat rijtje is kwispelen nieuw. Volgens de diergedragskundige kan de
kwispelstaart ook verklaren waarom dominante honden vaak een hoge staart maken
waarvan alleen het uiteinde kwispelt. 'Zo'n hond laat zijn tegenstander in het
ongewisse over zijn gevoel', speculeert Schilder. 'Hij maskeert zijn gemoedstoestand.'
Overigens zagen de Italianen de hartslag van de proefhonden ook soms iets omhoog
gaan als die een hondensilhouet te zien kregen dat helemaal niet kwispelde. Dat kan
komen doordat honden in aanvalspositie hun staart stilhouden, opperen de
wetenschappers.
Door: Maarten Keulemans − 01/11/13, Volkskrant.
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Een verslag van een dag hondenvisite
“Hé heb je d´r nou ook een zwarte bij?” Klinkt
het als ik met Romy door de buurt wandel.
“Nee hoor, dit is een oppas hond”, leg ik uit.”
De bazin doet een opleiding en had een oppas
nodig voor haar hond”. Hoe zo’n dag verloopt
is een hele belevenis daarom hieronder het verslag.
Voorafgaand aan het oppassen hebben we eerst een uitlaatronde bij het Zegersloot
gebied gelopen, om te kijken of het klikte tussen de honden. Voornamelijk of het
klikte tussen Romy en Buddy, want Mazzel houdt niet van die fratsen, dat drukke
gedoe aan z’n hoofd. Buddy en Romy begonnen snel te rennen en te spelen dus dat
zat wel goed. Toen volgde er nog een gesprekje thuis waarbij we de
‘gebruiksaanwijzing’ van Romy doornamen, zodat we goed voorbereid waren op haar
komst.
’s Morgens rond 9.00 uur wordt ze gebracht compleet met kamerkennel, ligkussen,
etensbak, voer en tenttapijt voor in mijn huiskamer. Tenttapijt? Ja mijn houten vloer
is nogal glad een aangezien Buddy en Romy samen heerlijk spelen moeten we
oppassen dat ze geen blessures krijgen. Want wat kunnen die dames heerlijk op de
grond rollebollen, achter elkaar aansjezen en soms een beetje bekvechten.
Dat begint zodra Romy binnenkomt nadat alle meegebrachte spullen een plekje
hebben gekregen en Caroline haar binnenbrengt. Direct rollebollen de dames over de
grond en dat houdt het eerste uur -1 ½ uur niet meer op. Totdat ik denk dat Romy
toch maar even uit moet.
Tussen het spelgedrag door heeft Romy de neiging om eens lekker in de waterbak te
plonzen, dus moet ik erop letten dat ze niet de hele keuken onder kletst. Daarom ligt
er standaard een hondenzeem op het aanrecht om zo snel mogelijk de natte boel op
te dweilen.
De dames rollebollen heerlijk door het huis. Mazzel stelt zich strategisch op en wat
mooi is om te zien dat de lichaamshouding van Romy in een flits van een seconde
verandert als ze per ongeluk in het spel te dichtbij hem komt. Dan heeft ze een lage
lichaamshouding, oortjes naar achteren en een lage kwispel. Bij het spelen met Buddy
mag ze veel meer. Ze mag haar poot op Buddy leggen soms er bovenop zitten maar
alleen als Buddy dit goed vindt. Als Buddy er klaar mee is laat ze dit ook merken door
haar grens aan te geven. Maar de meeste tijd liggen de dames naast elkaar languit op
de grond met hun bekken in elkaar te happen. Ziet er heel gevaarlijk uit. Een enkele
keer een klein piepje van Buddy of Romy maar daar reageren ze direct op door het
spel even te stoppen en met frisse energie weer verder te gaan.
Mooi om te zien wat er tussen Buddy en Romy gebeurt ook tussen Mazzel en Buddy
gebeurt. Degene die de ‘baas’ is in het spel bepaalt de regels. Als Mazzel niet meer
met Buddy wil spelen stopt hij en blijft hij stoïcijns staan. Als Buddy niet meer met
Romy wil spelen doet zij hetzelfde. Op een gegeven moment gaat Buddy liggen en
doet Romy hetzelfde maar die blijft proberen om Buddy aan het spelen te krijgen, wat
niet lukt. Eindelijk liggen ze allebei een poosje waarbij het handig is als ik blijf zitten,
want als ik de kamer uitloop is Romy direct alert en wil me volgen.
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Tussen de middag wordt het dan tijd voor een uitlaatronde van zo’n 45 minuutjes.
Aad en ik rijden naar het Venneperhout, een heerlijk losloopgebied met veel water,
heerlijk voor retrievers dus. Daar mag Romy als we over de brug zijn ook los en gaat
het waterfeest beginnen.
Samen met Buddy sloot in sloot uit, af en toe even komen en een brokje verdienen.
Buddy zet een grote race partij in door superhard rondjes te gaan rennen en Romy
erachteraan natuurlijk. Samen weer te water en er weer uit. Terug in de auto ligt
Romy aan m’n voeten te pitten en moet ze van mij toch echt even rusten. Dus krijgt
ze eten en moet ze even een tukje doen in de kamerkennel.
Het is wel van belang dat ik in de buurt blijf, want als ik wegloop wordt ze direct
wakker. Buddy en Mazzel doen meteen ook weer even een tukje want van al die
drukte was het er nog niet van gekomen. Dan slaapt het hondenspul de rest van de
middag en komt er pas weer leven in de brouwerij als Romy uitgeslapen is en even
uitgelaten moet worden.
Dan begint het hele ‘circus’ weer opnieuw totdat Caroline haar op komt halen. Buddy
heeft de rest van de dag en een groot gedeelte van de andere dag nodig om bij te
komen.
Maar als die twee elkaar zien is het meteen weer feest.
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Blindengeleidehond rukt zich los om baby te
redden
Een blindengeleidehond mag de persoon die hij
begeleidt nooit in de steek laten, dat wordt ze
geleerd. Toch is dat exact wat Jet, een zwarte
labrador, deed. Maar wel met een reden: Jet rukte
zich los om een kinderwagen uit de weg van een auto te duwen. Hij redde zo het
leven van de 1-jarige Jacob. Jet hoort Mrs Crowley te begeleiden, die officieel blind is
verklaard. Dat doet de trouwe hond al vijf jaar. Bij een wandelingetje van de vrouw
met haar baby gaf Jet de loyaliteit aan 'haar' blinde op, ten voordele van diens baby.
'Ze reageerde bliksemsnel'
'We waren net van de stoep afgegaan om de ingang van een parking over te steken
en ik hoorde de piepende banden van een auto. Hij raakte me aan de zij en ik lag er.
Net voor het gebeurde voelde ik dat Jet zich losrukte, en had ze de kinderwagen uit
de weg geduwd.' De kinderwagen kantelde. Toch is de 28-jarige blinde moeder blij
met de handeling van Jet. 'Ze is er niet voor opgeleid, maar ze is altijd heel
beschermend geweest naar Jacob toe. Zelfs toen ik nog op de grond lag wist ik dat hij
in veiligheid was. Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd was als ze niet had
gedaan wat ze had gedaan. Ze reageerde bliksemsnel, echt geweldig.'
Waardevol
De baby kwam er vanaf met een snee in
de lip. De vrouw zelf liep geen
noemenswaardige
verwondingen
op.
'Onmiddellijk na het gebeuren, was Jet ook
weer bezorgd om mij. Ze kwam mijn
gezicht likken en controleerde of ik bij
bewustzijn was, en dan was ze weer
gerustgesteld.
Door: Elke De Pourcq, bron:www.ad.nl , uit Daily Telegraph, 22-9-13

Leeuw leeft samen met teckels
Een bijzondere vriendschap in een Amerikaanse
dierenopvang in Oklahoma. Een grote volwassen
leeuw die samenleeft met een paar teckels. De
dieren leven, spelen en eten al bijna vier jaar
samen. De leeuw Bone Digger groeide op in het
huis van dierenverzorger Rinkey, met zijn teckels
Milo en Maggie.
Bron: www.nos.nl, 17-7-2013
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Vrolijke kleuren om te apporteren:
Groene en oranje dummy’s kennen wel allemaal
maar waar het pas echt vrolijk van wordt op het
veld zijn toch wel de dummy’s in allerlei leuke
kleuren.
Hot-pink, paars, lichtblauw, roze, camouflage.
Ook in tweekleuren te verkrijgen!
Waar u uw hond helemaal blij mee maakt is de zogenaamde baldummy.
Een super sterke bal gemaakt van canvas. Uiteraard ook in verschillende leuke
kleurtjes!
Nu te verkrijgen bij de Alphense Hondenclub!

Dummy’s en fluiten in allerlei leuke
kleuren
Groot éénkleurig
Groot tweekleurig
Groot gevlekt

€
€
€

9,00
10,00
10,00

Klein éénkleurig
Klein tweekleurig

€
€

8,00
9,00

Baldummy éénkleurig
Baldummy tweekleurig

€
€

8,00
9,00

Fluit enkel incl.koord €
Fluit dubbel incl.koord €
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10,00
12,50

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
4,00
6,50
12,50
4,00
6,50

Dogmiles

26
18
6
2
4
2
3
5
2
3

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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