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AHC Kalender   

26 februari Zaterdag Competitie Gehoorzaamheid 

28 februari Maandag Algemene Leden Vergadering 

7 maart Maandag Start apporteertraining 

12 maart Zaterdag Competitie Combisport 

13 maart Zondag FHN Behendigheidswedstr. AHC manege 

22 maart Dinsdag Competitie Flyball 

26 maart Zaterdag SHH en GG examens 

27 maart Zondag FHN apporteerwedstrijd AHC 

2 april Zaterdag Competitie Gehoorzaamheid 

7 april Donderdag Start Cursus Opvoed en Disciplines 

9 april Zaterdag Competitie Combisport 

17 april Zondag FHN Combisportwedstrijd 

17 april Zondag FHN GG wedstrijd 

21 april Donderdag Inleverdatum kopij clubblad 

26 april Dinsdag Competitie Flyball 

   

FHN Kalender   

5 maart Zaterdag Apporteer Diplomadag Piershil 

6 maart Zondag DogDance Kerkwijk 

12 maart Zaterdag Speuren Aalten 

13 maart Zondag Behendigheid AHC Nieuwe Wetering 

20 maart Zondag Gehoorzaamheid Oosterhout 

27 maart Zondag Apporteer Diplomadag AHC 

27 maart Zondag Combisport Made 

27 maart Zondag Flyball Rotterdam 

2 april Zaterdag Speuren De Meern 

10 april Zondag Behendigheid Westendorp 

10 april Zondag Combisport Nijmegen 

17 april Zondag Flyball Zoetermeer 

17 april Zondag Gehoorzaamheid AHC 

17 april Zondag Combisport AHC 

24 april Zondag DogDance Lelystad 

25 april Maandag Behenigheid Made 

25 april Maandag Apporteer Werkproef Hellevoetsluis 
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Wat gaat de tijd toch snel. De laatste 

bestuursvergadering voor de Algemene 

Leden Vergadering is alweer geweest. 

Helaas hebben Ron en Jan-Paul besloten 

om zich niet herkiesbaar te stellen, dus 

de volgende keer zal de samenstelling 

van het bestuur in de vergadering zeker anders zijn. Een gek idee, want in de 

afgelopen jaren hebben we bestuurlijk best veel meegemaakt. Het besturen van zo‟n 

grote vereniging is best intensief en het is niet altijd even makkelijk geweest . . . . . 

Ik wil beide mannen enorm bedanken voor hun ideeën en inzet: we zullen jullie 

missen! Gelukkig hebben Aad en Rinske interesse getoond om het bestuur weer aan 

te vullen, hebben beiden inmiddels een bestuursvergadering bijgewoond en zullen zich 

op 28 februari verkiesbaar stellen. Daarnaast zal ik mezelf ook weer verkiesbaar 

stellen voor de functie van voorzitter. Vanuit het bestuur hopen we dat alle 

verkiesbare jullie stem krijgen en we na de ALV weer met een volledig bestuur aan de 

slag kunnen.  

 

De uitnodiging voor de ALV hebben jullie inmiddels allemaal ontvangen. Daarin staat 

vermeld wat er op de agenda staat en is er alvast wat informatie te lezen. Ook zal er 

een enquête zijn onder de aanwezigen om jullie de mogelijkheid te geven om mee te 

denken over verbeteringen binnen de AHC. Dus jullie aanwezigheid is gewenst op: 

 

Maandag 28 Februari 2011 om 20:00 uur in de kantine van de AHC 

 

Van de bestuurstafel: het laatste wat het huidige bestuur afgerond heeft, is het 

protocol voor gedragstherapie. Weten jullie het nog?!? Een protocol met als doel een 

betere kwaliteit van hondenopvoeding te bieden door de inzet van gedragstherapie. 

De Alphense Honden Club vindt het namelijk belangrijk om haar cursisten een zo 

breed mogelijk pakket van diensten te kunnen aanbieden. Het heeft even geduurd, 

maar we zijn er trots op dat er een protocol gemaakt is. Er zal gebruik gemaakt 

worden van maximaal 3 gediplomeerde gedragstherapiepraktijken en er zijn nu 2 

praktijken die via dit protocol een overeenstemming hebben bereikt met de Alphense 

Honden Club. De coördinatoren zullen in maart verder ingelicht worden, waarna het 

protocol ook actief zal worden met een proefperiode van een half jaar. Grote dank aan 

iedereen die op de een of andere manier betrokken was bij het opstellen van dit 

protocol. Een mooi voorbeeld van samenwerking . . . . . 
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Elk jaar in de wintermaanden worden er 

clubcompetities gehouden op het terrein van de AHC 

voor alle disciplines.  

Voor de GG wordt dit altijd gehouden op de 

zaterdagen. Meestal is het verspreid over de 

maanden november t/m maart en dan als klap op de 

vuurpijl de finale op de clubdag. 

Deze winter hadden we een beetje een valse start. De maand november zat op de 

zaterdag al snel vol met allerlei andere activiteiten en voor de maand december 

werkte het weer niet mee. Te veel sneeuw, ijs, koude wind, you name it. 

Het gevolg was dat ik in 3 maanden tijd 4 competitiedagen moest plannen en dat viel 

niet mee. Maar…….toch gelukt natuurlijk.  

De 1ste dag was 15 januari. 

Dit jaar wilde ik het iets anders doen. Een heel parcours lopen is saai en vaak duurt 

het veel te lang. De lol gaat er dan al snel vanaf. Daarom had ik besloten om 

werkproefjes te laten lopen. Veel meer plezier en het duurt niet zo lang. Ook is het 

weer eens wat anders voor zowel mens als hond en dat houdt het een beetje 

spannend. Bij Anita had ik gevraagd of die wat leuke proefjes uit haar FHN toverhoed 

wilde doormailen, zodat ik een keuze kon maken. Krijg ik meteen een stuk of 12 van 

die proefjes via de mail binnen, dus voorlopig kunnen we aan de slag. 

Ik moet zeggen, de opkomst was geweldig. Allemaal enthousiaste cursisten met 

enthousiaste hondjes die totaal niet wisten wat er ging gebeuren. Het leuke vond ik 

dat niet alleen maar vrijwilligers of wedstrijdlopers zich hadden ingeschreven, maar 

ook cursisten die gewoon een zaterdagochtend leuk met hun hond bezig wilde zijn. 

Geweldig!!! 

De keurmeesteres was Anita. Streng doch rechtvaardig. De proef was erg leuk. Allerlei 

oefeningen, zoals apporteren, appel op afstand, vooruitsturen enz, maar dan terwijl 

de deelnemer op een stoel zat. En dat valt nog heel niet mee. Dan merk je pas 

hoeveel je met je lichaam doet en hoe goed de honden daarop reageren. 

Sandrina met Missy had het deze dag het beste gedaan. Proficiat!!! 

 

De 2de competitie dag was 5 februari.  

Weer een werkproef met hoofdzakelijk apporteren en appel 

op afstand, maar nu met de hond op een tafel. Voor sommige 

honden niet helemaal logisch, daar de meeste honden niet 

echt thuis op de tafel mogen springen, maar oké……….. 

Er stond alleen wel een onwijs harde wind en dan krijgen 

toch sommige honden de kolder in hun kop.  

Het was weer een leerzame ochtend met een grote opkomst. 

Anita heeft tijdens de nabespreking weer allerlei tips gegeven 

voor de volgende keren waar je zoal op moet letten bij 

examens of wedstrijden. 

De prijs ging deze keer naar Marlies met Hebbuz. Erg goed 

gedaan Marlies. 

Op de site kan iedereen de uitslag zien van beide competities.  

Ik hoop iedereen weer te zien op 26 februari.  



 
5 

 

Gewenst gedrag meteen belonen. 

Voedsel is voor ieder dier een eerste 

levensbehoefte en dieren vinden voedsel 

vrijwel zonder uitzondering smakelijk. Ze 

hoeven niet te leren om voedsel lekker te 

vinden: het is een primaire beloning. Daarom 

is voedsel dé beloning bij uitstek tijdens het trainen van dieren. Vaak is het echter 

onmogelijk om dieren die zich ver bij een trainer vandaan bevinden, onmiddellijk met 

voedsel te belonen voor bepaald gedrag. Onmiddellijke beloning is echter wel 

noodzakelijk om te zorgen dat een die beseft welk gedrag hem zijn beloning leverde. 

Daarom wordt er bij training vaak gebruik gemaakt van een tussenstapje, een 

aangeleerde (ofwel geconditioneerde) beloning. 

 

Met bekrachtigers trainen zonder dwang 

Dieren als dolfijnen laten zich niet dwingen tot iets dat ze niet wensen te doen. Ze 

vertonen alleen gedrag dat ze iets oplevert: ze doen alleen de kunstjes die de trainer 

graag wil zien als ze daarvoor worden beloond met iets dat ze heel erg de moeite 

waard vinden. 

Dolfijnen zijn dieren die altijd ver bij de trainer van zijn en die dus heel moeilijk 

onmiddellijk kunnen worden beloond met voer. De geconditioneerde beloning is dan 

ook in eerste instantie bedacht voor het trainen van dolfijnen. Bij dolfijnen gebruikt 

men daarvoor een fluitje. Het is een middel dom het dier op afstand duidelijk te 

maken dat het prima ging, het fluitje heeft voor de dolfijn de betekenis: Dat is wat ik 

wilde zien, kom je beloning maar halen. Het was de dolfijnentrainster Karen Pryor die 

inzag dat deze manier van trainen net zo geschikt is voor honden. In plaats van een 

fluitje, koos men bij honden voor de „clicker‟ als bekrachtiger. 

 

Door middel van een geconditioneerde beloning zoals de clicker traint men honden 

zonder dwang. De hond kiest zelf voor een bepaald gedrag omdat dat gedrag hem 

voordeel oplevert. Zo‟n geconditioneerde beloning is bij hondentraining handig omdat 

het – net als bij dolfijnen – vaak moeilijk is om tijdens bepaald gedrag iets lekkers 

aan de hond te geven (de hond springt ergens overheen, of de hond is te ver bij ons 

vandaan). Daardoor „timen‟ we al gauw te laat. Juist dat ene moment van gedrag dat 

we willen zien, laat zich dan slecht vangen. De geconditioneerde beloning zoals de 

clicker stelt ons daartoe wel in staat. De clicker maakt een juiste timing mogelijk en is 

geschikt voor het werken op afstand. Omdat de clicker ons in staat stelt juist dat ene 

onderdeel van het gedrag zuiver te isoleren, is het voor de hond heel gemakkelijk te 

begrijpen welk gedrag we nu precies bedoelen. Pas daarna volgt de daadwerkelijke 

beloning, een primaire beloning dus die niet hoeft te worden aangeleerd, zoals 

voedsel. 

 

Zo leert de hond wat de clicker betekent 

In het begin weet de hond absoluut niet wat het geluid van de clicker voor hem kan 

betekenen. Dat moet hij nog leren. Dat gaat als volgt: u clickt en geeft de hond wat 

lekkers. Blijf zelf door de kamer bewegen en click niet voor bepaald gedrag zoals zit of 

aankijken. Het doet er op dit moment nog absoluut niets toe welk gedrag uw hond 
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laat zien. Na zo‟n vijf keer wacht u even na de click met het lekkers geven. De hond 

kijkt vol verwachting. Waar blijft mijn lekkers? Hij heeft het verband begrepen. 

 

Stapje voor stapje ‘shapen’ 

Als de hond eenmaal begrijpt wat de clicker betekent, kunt u de hond gaan laten 

werken voor de click. U gaat zijn gedrag de goede vorm geven; u gaat „shapen‟. Dat 

houdt in dat u ieder gedrag dat de hond vertoont dat wel wat weg heeft van het 

gedrag dat u uiteindelijk wilt gaan zien, gaat belonen door te clicken en daarna iets 

lekkers te geven. Daarna beloont u iedere beweging die net iets meer in de juiste 

richting gaat. Uiteindelijk bereikt u het gewenste eindresultaat. 

Begin met iets dat de hond makkelijk kan en dat in de aard van zijn natuur ligt om uit 

zichzelf te doen, bijvoorbeeld zitten. Wacht gewoon rustig af. Als hij tenslotte uit 

zichzelf gaat zitten, clickt u en geeft wat lekkers. U kunt het gedrag ook uitlokken 

door wat lekkers voor z‟n neus te houden en dit langzaam naar achteren te bewegen. 

De hond moet nu wel gaan zitten om het lekkers in de gaten te houden. Zodra hij zit, 

clicken en belonen. Het liefst niet met het lekkers dat u al in uw hand heeft maar met 

lekkers wat u uit uw zak haalt.  

 

Leren geeft altijd wat stress 

Het is tijdens het proces van shaping niet te voorkomen dat de hond gefrustreerd 

raakt. Er komt tenslotte een moment waarop hij niet meer wordt beloond omdat u 

„beter‟ gedrag van hem gaat vragen, terwijl hij tot dan toe wel voor die „mindere‟ 

prestatie werd beloond. Omdat er geen click komt, zal de hond het gewenste gedrag 

duidelijker en/of langer vertonen: „Zie je het dan niet, slome, waar blijft mijn click?‟ 

En dat mooiere gedrag beloont u vervolgens weer met een click en daarna iets 

lekkers. 

Als de hond in verwarring raakt, kunt u het beste een stapje terug tot het niveau dat 

hij wel beheerste en opnieuw beginnen. Wanneer de hond geen zin meer heeft en zijn 

aandacht verliest, doe dan een paar stappen opzij. Dat heeft vaak voldoende kracht 

om zijn aandacht weer bij de les te brengen. De meeste honden zijn in het begin 

gewoon niet gewend om zo lang hun aandacht bij iets speciaal te houden. 

 

Geen gewenst gedrag is zonder consequenties 

Tijdens deze vorm van training wordt alleen maar bij het gewenste gedrag gebruik 

gemaakt van de clicker en wat lekkers. Vertoont de hond het gewenste gedrag niet, 

dan gebeurt er gewoon niets. U geeft geen commando en straf komt er al helemaal 

niet aan te pas. Doet hij het niet? Jammer dan voor hem. Dan gebeurt er niets en 

wordt hij niet beloond. Wat wel kan is de naam van de hond noemen om zijn 

aandacht te trekken.  

 

Geef pas een naam aan het gedrag als het zich gestabiliseerd heeft!! 

Pas wanneer een bepaald gedrag de vorm heeft die u wenst en zich echt laat 

voorspellen (dat houdt in dat de hond het gedurende drie trainingssessies vijf keer 

achter elkaar zonder aarzelen laat zien) is het punt aangekomen een naam aan het 

gewenste gedrag te koppelen. U maakt bijvoorbeeld het handgebaar voor zitten en op 

het moment dat de hond met z‟n billen de grond raakt zegt u „zit‟. Doe dit een paar 
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maal en schuif het woordje steeds meer naar voren totdat u uiteindelijk het 

commando kunt zeggen voordat de hond het gedrag laat zien. Gaat hij zomaar zitten 

voor een click, zonder dat u eerst „zit‟ heeft gezegd, dan clickt u niet en geeft u 

uiteraard ook niets lekkers. Al snel zal de hond begrijpen dat het woord betekent dat 

hij iets bepaalds moet doen en dat het geen zin heeft dat gedrag te laten zien als er 

geen woord is gezegd. Het laatste levert hem immers geen click op en daar gaat hij 

juist voor. 

 

Niet alles tegelijkertijd 

Het is heel belangrijk om eerst een onderdeel te perfectioneren, dan pas het volgende 

en daarna pas samen te voegen. Stel u wilt dat de hond meteen komt wanneer u hem 

roept en dan recht voor u gaat zitten. U leert hem dan eerst snel te gaan zitten op 

commando. Daarna leert u de hond om zonder dralen hier te komen. Vervolgens gaat 

u het netjes rechtvoor zitten trainen en daarna het netjes dichtbij zitten. Pas als dat 

allemaal  onafhankelijk van elkaar goed gaat, gaat u de oefeningen combineren. Doet 

u dat niet en probeert u alles tegelijkertijd in te trainen, dat weet de hond niet of er 

nu voor het dichtbij zitten of voor het rechtvoor zitten werd geclickt. 

 

Tips 

Gebruik de clicker alleen tijdens oefensessies, nooit zomaar in het dagelijks leven.  

 

Als de hond eenmaal heeft begrepen wat een bepaald woord betekent dan laat u de 

clicker weg. Wel blijft u zo nu en dan belonen met wat lekkers, knuffel of spelen.  

 

Ga niet verschillende oefeningen door elkaar proberen aan te leren met de clicker. 

Voor de hond is het dan totaal niet meer duidelijk wat u van hem wilt. Houdt u aan 

één oefening per oefensessie.  

 

De click betekend altijd het einde van de oefening. De hond krijgt altijd een beloning 

na een click, ongeacht wat de hond na de click doet. 

 

Om een goed resultaat te bereiken moet u de click snel uitstellen en voortdurend de 

norm verhogen. Het is handig om te tellen hoe lang een hond een oefening volhoudt, 

want dan weet u heel zuiver waar u gebleven bent.  

 

Click nooit om uw hond te roepen. Het is heel verleidelijk om dat te doen omdat een 

hond zo goed op het geluid reageert. Wel kunt u het hier komen met de clicker 

oefenen. Click dan op het moment wanneer de hond toch al van plan was om naar u 

toe te komen. 

 

Bedenkt u altijd: wat ben ik nu eigenlijk aan het versterken/bekrachtigen? Wanneer 

een hond aarzelt of achterblijft en u clickt om hem aan te moedigen, versterkt u juist 

het aarzelen of het achterblijven. Click alleen voor het gedrag dat u wilt hebben. 

 

Begin uw training altijd wanneer de hond hongerig is en niet als hij net gegeten heeft. 

Wanneer u een nieuwe oefening aan wilt leren gebruik dan niet z‟n normale saaie brok 
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als beloning maar neem iets wat hij erg lekker vindt zoals stukjes kip, lever, kaas of 

rodiworst. Gebruik kleine, direct weg te slikken voertjes. 

 

We bouwen het gedrag in kleine stapjes op. De hond ontdekt hoe hij een click kan 

verdienen. Dat vereist denkwerk van de hond en de trainer. De voortgang zal meestal 

spectaculair zijn maar kan toch opeens stagneren of zelfs verslechteren.. Blijf 

volhouden, doe een paar stappen terug in de training, misschien bent u te snel 

gegaan. Begin een trainingssessie met een kleine herhaling. 

 

Soms maken veranderingen in omgeving of omstandigheden het moeilijker voor de 

hond. Bijvoorbeeld een hond die goed volgt en hier komt wanneer u thuis bent maar 

buiten of op de hondenschool totaal niet luistert. Maak u niet boos maar ga terug naar 

de basis. Begin gewoon helemaal opnieuw. Vervolg dan de steeds moeilijker wordende 

stappen. U kunt nooit precies weten waarom een hond zich plotseling anders gaat 

gedragen of een bekende oefening niet goed uitvoert. Misschien dacht de hond dat de 

regels alleen werkten toen u witte schoenen droeg of die korte jas! Nogmaals, gewoon 

even terug naar af. 

Het is altijd verleidelijk om, als we een prachtige uitvoering van het gevraagde 

krijgen, dit een paar keer te herhalen. De kans dat de hond dan alsnog de fout in gaat 

is groot. Laat succes achter in het hoofd van uw hond. Als u geen vooruitgang boekt 

en u wilt stoppen met de training, eindig dan met een oefening die de hond wel kent. 

 

Wat te doen wanneer de hond bang is voor het geluid van de clicker 

U kunt het geluid afzwakken door de clicker in uw broekzak of in een gesloten hand 

achter uw rug te houden wanneer u clickt. Het geluid is dan zachter.  

 

Voordelen van de clicker-methode 

Vergevingsgezind: Met elke training worden er fouten gemaakt. Met de clicker fouten 

maken is niet zo‟n ramp, u doet er hooguit wat langer over voordat u bent waar u wilt 

zijn. De hond wordt niet beschadigd als u een fout maakt, hij loopt er geen trauma 

van op en zal ook niet agressief of bang worden door verkeerd gedoseerde 

pijnprikkels. 

Goede relatie tussen baas en hond: Bij deze methode loopt vrijwel elke hond te 

kwispelen bij alles wat er gebeurt. De hond heeft alle aandacht voor de baas en de 

baas heeft alle aandacht voor de hond. De relatie is gebaseerd op een vertrouwen dat 

nooit geschonden wordt. 

Creativiteit: Omdat u gaat letten op gedrag dat versterkt kan worden, kunt u 

verwachten dat de hond zelf gaat nadenken en creatief wordt. Ook u gaat beter over 

het te bereiken doel nadenken.  

Geen fysieke straf: Uw hond wordt tijdens de training nooit gestraft. Ook wordt hij 

niet gedwongen om een bepaalde houding aan te nemen, zoals dat gebeurt bij de 

traditionele training. 

Veel meer mogelijkheden: Deze methode wordt gebruikt bij obedience, blindengeleide 

honden, multi inzetbare honden en bij honden die op het witte doek schitteren. 

 

De clickermethode = leren zonder dwang en met veel plezier 
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Toother is het oranje pupje wat we gehouden 

hebben uit onze 1e nestje met tien pups van onze 

eigen honden Sticker en Hebbuz. Ze is nu 10 

maanden en begint met de dag leuker te worden. 

Het is ook wel een bofhond als je bij papa en mama 

mag blijven wonen. En je bent eigenlijk heel vaak 

aan het kijken wat voor trekjes ze nu van papa en wat van mama heeft.  

Toother zelf is pret, het hele leven is één groot feest en ze houdt enorm van feestjes.  

En met zoveel andere huisdieren in huis is er altijd wel een party animal te vinden.  

Guus, ouwe knul, die doet niet zo veel meer, eigenlijk best wel saai, Toother denkt; 

geen feestbeest. 

Sybel, nog ouwere dame, strenge dame, maar met een beetje slijm slijm kan ze daar 

wel een potje bij breken. Sybel is geen gemakkelijke dame voor andere honden. We 

hebben ons ook altijd afgevraagd of we wel met Sybel erbij een nestje moesten 

nemen. Maar er bestaan hekken en het is allemaal heel goed gegaan. Eigenlijk boven 

verwachting goed. Die denkt ben al lang blij dat er 9 weg zijn gegaan en die ene die 

over is gebleven valt dan wel mee. 

Sybel ligt s‟ nachts op de bank en Toother gaat haar s‟ morgens een kusje geven. Kop 

van Sybel zegt dan al…..oprotten jij&(#@&(%, en dat doet ze na een laatste kusje 

dan ook keurig om vervolgens lekker op de bank naast Sybel te gaan zitten, gezellig 

hè!! Toother denkt; moet haar te vriend houden maar wel kijken wat voor pet 

ze die dag op heeft.  

Sticker, papa, die is gaaf want die kan je helemaal mollen en hij zegt er niks van.  In 

zijn poten bijten, nekvel sleuren, oren hangen, lippen langer maken hij vindt alles 

best, ook al vindt hij niet altijd alles leuk.  Met papa kan je ook heerlijk s‟ morgens op 

bed stoeien. Samen op de rug, pootjes in de lucht, wie kan de raarste geluiden 

maken. Papa wint het nog maar Toother wordt steeds beter. Buiten met papa op stap 

is geweldig, die weet alle fazanten te zitten en kan heel hard rennen. Toother denkt; 

papa is leuk!! 
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Hebbuz, mama,  heeft twee kanten. Aan de ene kant de strenge moeder maar aan de 

andere kant zo gestoord als een deur! Meestal zo gestoord als een deur. Hebbuz is 

een regelkees, die bepaalt wanneer we gaan spelen, of ze wel wil spelen en wanneer 

we stoppen. Dat spelen moet wild, heel wild en het liefst heel snel en op zo mogelijk  

weinig vierkante meters. Aangezien Toother ook wat „gestoorde‟ genen heeft 

gekregen is het huis soms te klein als deze twee af gaan. Je kan dan ook maar beter 

even blijven zitten waar je zit tot het over is. Met eten geven gaat Hebbuz rechtsom 

tollen en Toother linksom, ook dan kan je maar beter even uit de keuken blijven tot 

de rust weer gekeerd is en de bakjes weer leeg zijn. Wel zo veilig voor je 

knieschijven. Hebbuz kan ook opspringen, en wel op zo‟n hoogte die mannen NET 

NIET leuk vinden of als prettig ervaren. Toother komt „gelukkig‟ wat hoger die kan 

kusjes geven vanaf de grond. Ook niet altijd grappig, zeker niet als je er niet op 

bedacht was. Toother denkt; mama is net zo gestoord als mij, samen lijp doen 

helemaal top! KEEETEN!!!!  

 

Als je zo pa moe en dochter in huis hebt ben je heel vaak aan het kijken of afvragen 

op wie ze nou lijkt. Ze heeft trekjes van der vader maar ook heel veel trekjes van der 

moeder. Ze lijkt op der moeder maar ook weer heel veel op der vader. Ze heeft de 

oren van ma, en de vacht van pa, de staart is echt een mengeling van pa zijn lange 

luizenstaart en ma der stevige otterstaart. Tja……..eigenlijk is het gewoon een 

Toother, ons Toothertje een heerlijk hondje waar we heel lang van gaan genieten 

samen met pa en ma!  
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Naast het lesgeven op de hondenclub heb ik ook 

een hondentrimsalon, een hondencasting bureau 

en train ik honden/voed ik honden op voor 

anderen. 

Over het trainen/ opvoeden van honden voor 

anderen wil ik het hebben. 
(als ik dit schrijf zijn we alweer een jaar verder) 

Arras is een Mechelse herder, voorbestemd om opgeleid te worden tot politiehond. 

Van 7 weken tot 7 maanden was hij bij mij in huis, voor zijn socialisatie en 

basisopvoeding. Daarna ging hij terug naar zijn eigenaar die hem op zou gaan leiden 

tot politiehond. Na 3 maanden besloot zijn eigenaar dat Arras voor hem niet de 

geschikte politiehond was. Na overleg hebben we besloten dat ik de 

opleiding/africhting van Arras over zou nemen. Dat is wat je noemt een nieuwe 

uitdaging….  

Ik train al jaren honden voor G&G, behendigheid en obedience, maar heb nog nooit 

een hond afgericht tot politiehond. Dat betekende werk aan de winkel. Ik moest me 

gaan verdiepen in het programma van PH1 (politiehond 1), ik moest lid worden van 

de KNPV en me gaan verdiepen in de cultuur van de KNPV (Koninklijke Nederlandse 

politiehonden vereniging) en ik moest me gaan verdiepen in de aan te leren 

oefeningen. 

Zoals ik in het vorige clubblad al schreef: Ik was 

vastberaden om Arras op te leiden tot politiehond. 

Zijn training verliep voorspoedig. Hij kon heel goed 

sporen zoeken. Met zijn neus op de grond volgde hij 

een spoor van zo‟n 100 meter. Hij vond dit een leuk 

spelletje. Ik had dit hem aangeleerd door op mijn 

geurspoor op iedere 25 cm een voertje te leggen (later 

werd de afstand tussen de voertjes steeds groter). Aan 

het eind van het spoor lag dan “de jackpot”, een 

grotere portie voer. Ook door hoeken in het spoor liet 

hij zich niet foppen. Soms liep hij iets te ver door, maar 

kwam dan al snel tot de conclusie dat hij niets meer 

rook (en dus geen voertjes meer vond). Hij ging dan 

snel terug naar het spoor om het dan de bocht om 

verder te volgen en weer zou hij aan het eind van het 

spoor zijn jackpot vinden. 

Ook leerde ik hem om kleine voorwerpjes te apporteren. De kleine voorwerpjes (bijv 

een sleutel) leerde hij om tussen zijn voortanden vast te houden en er dan mee naast 

me te komen zitten.  

Toen hij beide oefeningen beheerste kon ik ze samen voegen. Ik legde de sleutels op 

het geurspoor. Arras volgde het spoor met zijn neus op de grond en wanneer hij een 

voorwerpje vond dan pakte hij het op met zijn voortanden en kwam ermee naast me 

zitten. Dat was precies de bedoeling. Hij kreeg een megabeloning.  

Ook volgen kon hij heel netjes. Behalve wanneer er een pakwerker op het veld kwam. 

Dan vergat hij hoe het moest en kon niet eens normaal meer met me meelopen. Hij 

was dan helemaal gefocust op de pakwerker en ik kon hem nauwelijks meer bereiken. 



 
13 

 

Ik bedacht dat ik dat op kon lossen, door hem nog beter te leren volgen en dan 

stapsgewijs meer afleiding op te zoeken tijdens het volgen. Wanneer hij goed kon 

volgen met grote afleiding, dan zou de overgang naar volgen met een pakwerker-in-

zicht iets minder groot zijn. 

Ik heb Arras mee genomen naar Hoofddorp waar ik nog altijd met mijn Border Collie 

obedience train. Mijn obedience juf was bereid om me te helpen met “mijn volg 

probleem”. 

Een van de andere cursisten traint IPO met haar Mechelse Herder. Voor het appèl 

gedeelte (het volgen en apporteren) trainde zij ook in Hoofddorp.  

Zij was erg geïnteresseerd in Arras. Ze vertelde dat zij al tijden op zoek was voor een 

klant in België die een hond als Arras wilde. Een rustige sociale hond, die gewend was 

aan kinderen en die om kon gaan met andere honden. Hij moest weinig agressie 

vertonen, maar wel goed kunnen bijten op een steekmouw. Hij moest goed kunnen 

apporteren. Hij moest dan een Belgische villa bewaken, zijn aanwezigheid daar zou al 

voldoende zijn. Maar zijn baas wilde er dan ook graag het IPO programma mee 

trainen. Dus het moest wel een stoere hond zijn die goed kon bijten. 

Hij zou medisch gekeurd worden en uitgetest op zijn bijten en apporteren en wanneer 

hij goed werd bevonden dan gaven ze er veel geld voor.  

Het was niet de eerste keer dat ik merkte dat dit toch een hele andere wereld was dan 

wat ik gewend ben. Het komt toch niet in je op om iemand geld te bieden voor zijn 

hond. 

Ik antwoordde dat het mijn bedoeling was om hem op te leiden en hem pas daarna te 

verkopen. Maar dat het niet helemaal mijn beslissing was, want het was niet mijn 

hond. Ik trainde hem alleen maar.  

 

‟s Avonds was ik weer op mijn eigen cluppie 

om te trainen en daar vertelde ik het hele 

verhaal. Hun reactie verbaasde me. Al mijn 

clubgenoten vonden dat ik het moest doen.  

Zij vonden dat ik hem moest verkopen, dat dat 

een mooi bedrag was, voor een hond van 13 

maanden en dat hij daar in België 

waarschijnlijk heel goed op zijn plaats was. 

 

Maar ja…..  mijn idee was dat ik hem op ging 

leiden…..  Dan had ik geen hond meer. 

 

In overleg met René (zijn eigenaar) is Arras 

toch verkocht. Hij is gekeurd en getest en met 

vlag en wimpel geslaagd. Hij is verhuisd naar 

België, bewaakt de villa en mag meerijden in de Hummer. De IPO training vindt hij 

heel leuk en hij staat daar zijn mannetje. 

Ik heb een nieuwe Mechelse Herder pup uitgezocht, zijn naam is Stoer en ben 

daarmee weer bij de PHV Alpha gaan trainen. Dit keer is het mijn eigen hond en deze 

ga ik wel tot zijn certificaat brengen. 
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Ik krijg weer alle medewerking van de KNPV mannen om het op mijn eigen manier te 

doen. Stoer is eigenlijk nog leuker dan Arras. 

Over hoe het gaat zal ik schrijven in een volgend clubblad. 
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Hond ligt al dagen bij graf bazin 

 

In Rio de Janeiro ligt de hond Leao al dagen naast het 

graf van haar bazin, Cristina Maria Cesario Santana. 

Zij kwam om bij een van de aardverschuivingen in 

Brazilië. 

Santana was een van de honderden 

slachtoffers die ligt begraven op de 

begraafplaats van Teresopolis, bij Rio de 

Janeiro. Haar trouwe hond blijft bij het graf 

waken. 

In de omgeving van Rio de Janeiro werden 

meer dan 14.000 mensen gedwongen hun 

huizen te ontvluchten. Velen werden levend 

begraven onder de modderstroom. 

Foto: Het AD 

 

bron: www.nieuwlog.nl, 17-1-2011 

 

Hond slikt mobieltje van baas in  

 

STIRLING - In Schotland hebben dierenartsen een spoedoperatie moeten uitvoeren 

op Sam, een zes maanden oude Golden Retriever. De hond had namelijk de mobiele 

telefoon van zijn baasje ingeslikt. Er bleek ook Playmobil popje in de maag van het 

dier te zitten.  

Dokter Helen Sutton van het Broadleys Veterinary Hospital in Stirling zegt dat de 

operatie het leven van Sam gered heeft. "Begin vorige week bracht Paula Connelly 

haar hondje binnen omdat het moest braken. We namen röntgenfoto's van Sam's 

maag, maar konden niets verdachts waarnemen". 

Operatie 

Omdat het braken niet stopte, diende mevrouw Connelly zich vorige donderdag 

opnieuw aan met haar hond. Dokter Sutton besloot het dier te opereren. "We sneden 

de maag van Sam open. Daar zagen we de gsm en een speelgoedpopje zitten". Deze 

spullen werden met succes verwijderd. Het mobieltje is niet meer te gebruiken. De 

zuren in Sam's maag hebben het ding onklaar gemaakt, aldus de dierenarts. 

Onderbroek 

De hond heeft na deze operatie zijn lesje 

blijkbaar nog niet geleerd. Hij heeft 

inmiddels een onderbroek naar binnen 

gewerkt. Die heeft hij gelukkig weer 

uitgebraakt. Mevrouw Connelly wil met haar 

hond naar een dierenpsycholoog om hem 

zijn slechte gewoontes af te leren. 

 

Bron: www.ad.nl. 19/01/11 

 

http://www.nieuwlog.nl/
http://www.ad.nl/
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 Max en Nancy Verbeek 
Winkelcentrum Ridderhof 

 

Ridderhof 35 

2402 EN Alphen aan den Rijn 

Tel: 0172-421851 

Fax: 0172-416287 

 996@petsplace.nl  

www.petsplace.nl  

 

 

 

Uw dierenspeciaalzaak in de 
Ridderhof 

 
 

 

Voor uw bestelling: 
 0172-421851 

Ook voor onze bezorg service! 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

KNIP RECHTSONDER HET HOEKJE UIT, VUL UW 
POSTCODE IN EN PROFITEER VAN DE 

AANBIEDING IN DIT CLUBBLAD. 
EXCLUSIEF VOOR AHC LEDEN 

 

 

mailto:996@petsplace.nl
http://www.petsplace.nl/
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Bij inlevering VAN DE INGEVULDE HOEK: 
 

€10,00 korting op 

EUKANUBA 
medium of large adult 

(normaal €62,95) 

of 

ROYAL CANIN 
medium of large adult   

(normaal vanaf €59,45) 

15 kilo 
 

Ons spaarsysteem ook in 2011!! 

Bij elke 10 euro ontvangt u een stempel op onze 

nieuwe spaarkaart. Bij 6 stempels is de kaart vol en 

ontvangt u €2,50 korting op uw vervolg aankoop!  
 

 

 

 

*Deze aanbieding is geldig t/m 15-03-2011 

en 1 clubblad aanbieding per huishouden. 
  

 

                                                          

Postcode 

….. 
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Wij hebben in huis vijf honden en vier katten 

rondlopen. Over het algemeen mogen ze vrij veel. 

Lekker op de bank of op de luie stoel, s‟ morgens na 

de wekker even kroelen in bed en als het koud is ligt 

ook s‟ nachts ons bed best wel vol. De één vindt het 

niks, de andere geweldig en wij vinden het voornamelijk gezellig! 

 

Toch zijn er ook in ons huis bepaalde regeltjes. Eén daarvan is niet grommen tegen 

andere als je een kluif hebt.  Ik moet geen hommeles in huis en grommen laat staan 

uitvallen vind ik onzin dus dat gebeurt gewoon niet, klaar uit.  Na een paar keer 

toepassen weten ze prima wat de bedoeling is maar soms vergissen ze zich nog wel 

eens, iets wat af en toe best wel grappig is. 

 

Vooral Hebbuz wil zich nog wel eens vergissen.  Die heeft vaak eerder grom gezegd 

dan dat ze had bedacht. Ze lijkt eigenlijk wel een beetje op mij. Ik heb ook vaak 

eerder dingen gezegd dan dat ik ze bedacht had. Terug naar Hebbuz met der grrr. 

Daarna zie je der slikken „shit, kluif kwijt‟. Inderdaad Hebbuz, dag kluif op de kast 

ermee…dag Hebbuz, je moet dat betreurde hoofd dan zien, echt sneu. Maar we 

houden voet bij stuk, grrr is kluif kwijt, mooi pech! 

 

Nou werd laatst onze gang opgeknapt na een lekkage in de badkamer. Hele gang 

gestript dus ook het traphekje weg. Vrije baan naar boven, lekker op bed i.p.v. op de 

bank, wat een hondenleven!! 

 

Ik kom uit mijn werk via de achterdeur. Poort open, fiets in de schuur naar de 

schuifpui om naar binnen te gaan. Sybel en Sticker kwamen van boven.  

Hebbuz lag midden in de kamer en er lag nog een kluif op het hondenbed voor de 

schuifpui. Hebbuz hoort Sticker en Sybel de trap afkomen springt overeind en rent 

luid grommend en blaffend met der tanden bloot naar het hondenbed met kluif.  

„Ik had er geen trek meer in maar jullie krijgen „m ook niet &)$(#&%$(.‟ 

 

Vervolgens kijkt ze naar buiten en ziet mij daar aan de andere kant van de schuifpui 

staan…………………je had die kop moeten zien!!! 

 

En inderdaad kluif kwijt, dag Hebbuz.. 
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Cindy van Tienderen 

 

1.Stel jezelf even voor, wat is je rol binnen de 

Alphense Hondenclub? 

Ik ben Cindy van Tienderen, 24 jaar en woon samen 

met mijn vriend Keesjan. Ik werk als ambulant 

hulpverlener bij Cardea Jeugdzorg. 

Bij de AHC doe ik de cursusadministratie van de Opvoed en de GG. 

 

2. Hoe lang doe je dit al? 

Ik doe de cursusadministratie sinds februari 2009, precies 2 jaar dus.  

 

3. Hoeveel honden heb je op dit moment? 

Ik heb twee honden, een Soft Coated Wheaten Terrier en een Border Collie. 

 

4. Wat is de volledige naam en geboortedatum van je hond?  

Mijn oudste hond heet Mo Grad Tu Ginger Pepper, roepnaam Pepper. Ze is geboren op 

12 december 1998 en heeft dus op dit moment de mooie bejaarde leeftijd van 12 

jaar. 

Op 20 november 2009 werd onze nieuwste aanwinst geboren: Nice of you to come by 

Xzoft Xzeduce Fuzzy, roepnaam Fuzzy. Zij is nu 15 maanden. 

 

5. Hoe ben je aan hen gekomen? 

Als kind was ik gek op dieren. Mijn grote droom was een hond. Voor mijn twaalfde 

verjaardag kreeg ik een doos met daarin een piepklein roze halsbandje met riempje 

en een mini flosje. Jeetje wat was ik gelukkig! Samen met mijn ouders en mijn 

broertje gingen we op zoek naar een geschikt ras. Het werd de kindvriendelijke Soft 

Coated Wheaten Terrier. Toen Pepper op haar 10e „met pensioen‟ ging, studeerde ik 

nog. Een pup kon ik er dus niet bij hebben. Ik heb toen een tijd met Jente van Leonie 

van Beetz getraind. Na een tijdje bleek dat we wat behendigheid betreft geen goede 

combi waren. Ik heb er nu een hele leuke logeerhond bij, maar het lopen van 

wedstrijden zat er dus niet in. 

Het bleef kriebelen, maar mijn vriend Keesjan (die niet is opgegroeid met huisdieren) 

vond brave rustige Pepper meer dan genoeg. Na allerlei tactische acties (jeetje, met 

zo‟n Border Collie zou ik echt veel meer gaan sporten, dat moet wel met zo‟n hond. 

Dat zou toch gezond zijn zeg! Enneh: je hoeft haar écht niet uit te laten) ging hij 

uiteindelijk overstag: er zou een Border Collie komen! Via Inge van Dijk ben ik in 

contact gekomen met de fokker van Fuzzy en enkele maanden later hadden wij er een 

huisgenoot bij! 

 

6. Heb je cursussen met je hond gevolgd? Welke? 

Samen met mijn moeder ben ik met Pepper gestart met de opvoedcursussen bij een 

hondenschool van Martin Gaus. Toen ze 2 jaar was, ben ik met haar gestart op de 

AHC met de BE1. We hebben alle behendigheidscursussen doorlopen en daarna 

jarenlang in de wedstrijdgroep getraind. Toen we stopten met behendigheid, zijn we 
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gestart met apporteren. Helaas was ze erg bang voor het schot, dus is Pepper nu 

definitief met pensioen gegaan. 

 

Hoewel ik al een tijdje de cursusadministratie deed voor de AHC, had ik zelf nog nooit 

het hele opvoedtraject doorlopen. Met Fuzzy startte ik in de socialisatiegroep, de 

inloopgroep en de cursus opvoed 1. Daarna heb ik met Fuzzy het SHH examen 

gehaald. We zijn nu gestart met behendigheid en apporteren. 

 

7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je hond? 

Het leukst aan Pepper is dat ze altijd blij is je te zien. Als je 5 minuten weg bent 

geweest,  komt ze je zo enthousiast begroeten alsof je de hele dag bent weg geweest. 

Het minst leuke is dat ze soms een echt afstandelijke Terrier kan zijn. We noemen 

haar daarom wel eens „ons kamerplantje‟, omdat ze zo op de achtergrond aanwezig is 

in huis. 

Het leukste aan Fuzzy is dat ze een ontzettende knuffelhond is. Daar maakt ze ook 

dankbaar gebruik van... Het minst leuke is dat ze drijversinstinct heeft en wij hier 

toen ze pup was niet goed mee zijn omgegaan. Als ze onder appèl staat is er niets 

aan de hand, als ze „vrij‟ loopt en er komt een fietser, hardloper, brommer, motor of 

paard voorbij, dan rent ze er als een idioot achteraan. 

 

8. Wat is het favoriete speeltje van je hond? 

Pepper heeft al vanaf dat ze een pup was een meloen-knuffel. Die is en blijft favoriet. 

Fuzzy is minder netjes met haar speelgoed. Haar lievelings-speeltje is een prijs van de 

onderlinge apporteersportcompetitie: een dode hamster. De piepers zijn er inmiddels 

uit gebeten, maar iedereen die ons huis binnenkomt wacht een ontvangstcomité van 

Fuzzy met de dode hamster in haar bek. 

 

9. Wat eet je hond het liefst? 

Fuzzy eet alles, ongeacht of het eetbaar of niet eetbaar is. Pepper is echt een een 

muts af en toe, zeker met de jaarwisseling. Het enige dat helpt tegen de stress, is een 

verse mergpijp van de slager. Dat vindt ze heerlijk! 

 

10. Wat of waar is de favoriete slaapplaats van je hond? 

Fuzzy heeft heel lang alleen een bench gehad. Voor haar 1e verjaardag kreeg ze een 

heerlijk luxe kussen, ook wel „de auping‟ genoemd. Pepper is de baas en ligt er nu als 

een prinses op, Fuz moet dan genoegen nemen met de bench. Als Pepper bij mijn 

moeder is (Pepper is een deeltijd-hond) ligt Fuzzy erop. 

 

11. Gaat je hond mee op vakantie? 

Pepper is altijd mee gegaan op vakantie, kamperen in Europa. Vorig jaar zijn Keesjan 

en ik naar Maleisië geweest en zijn de dames dus thuis gebleven. Dit jaar gaat Fuzzy 

voor het eerst mee voor een kampeer- en wandelvakantie in Italië.  

 

12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu hebt? 

Waarom wel of niet? 
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Dat is een moeilijke vraag. Beide 

honden hebben voor- en nadelen. 

Pepper is een ideale hond omdat ze 

ontzettend lief, betrouwbaar en 

braaf is. Een echte gezinshond. Maar 

dat maakt dat ze voor de sport 

minder geschikt is. Het brave is 

natuurlijk leuk, maar geen uitdaging.  

Fuzzy is een heerlijke hond omdat ze 

een ontzettende werklust heeft. Het 

is super om met haar te trainen. 

Maar haar pittige karakter (en wij als 

onervaren Border Collie-eigenaren) 

maakt dat we onze handen vol aan 

haar hebben en dat ze wat minder 

betrouwbaar is.  

Voorlopig is het vol genoeg in ons 

huis met deze twee dames, dus 

komt er geen nieuwe huisgenoot bij. 

Als Keesjan mag kiezen, zou onze volgende hond weer een fijne gezinshond zijn, 

maar als ik mag kiezen zal het toch weer een Border Collie worden.  

Als Pepper er over een paar jaar niet meer is en we toe zijn aan een nieuwe hond, 

weten jullie wie gewonnen heeft ;-) 

 

14. Wat is een dag patroon van je hond? (Bijvoorbeeld is je hond de halve of hele dag 

alleen) 

Ik werk ambulant 4 dagen in de week in de jeugdhulpverlening. Dat was ideaal toen 

Fuzzy jong was: tussen de gesprekken met de gezinnen door kon ik met haar naar 

buiten. Nu ze volwassen is, is ze gewoon 4 dagen per week alleen thuis. De andere 

dagen ben ik lekker vrij en genieten de honden van de wandelingen en het trainen. 

 

15. Wat wil je graag nog bereiken met je hond? 

Met Pepper wil ik graag bereiken dat ze héél erg oud wordt! 

Fuzzy en ik staan samen aan het begin van onze „sportcarrière‟. Ik wil graag met haar 

in de hoogste klassen van de behendigheid en de apporteersport terecht komen. 

 

16. Loop je wedstrijden/shows? 

Fuzzy en ik starten eind maart met onze eerste FHN apporteerwedstrijd: een 

diplomadag op onze eigen AHC. 

Wat betreft de behendigheid oefenen we nog even door en hoop ik eind dit jaar te 

starten met wedstrijden.  

 

Ik geef de pen door aan Tessa van der Linden. 

 

 

 



 
22 
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Maandag 7 maart begint er weer een nieuwe cursus 

apporteersport.  

We hebben een flink aantal nieuwe aanmeldingen 

binnen gekregen, ook van gevorderde honden en het 

was weer puzzelen geblazen om ze allemaal kwijt te 

kunnen.  

Gelukkig hebben we een leuk trainerscorps bestaande uit Ivon, Hans, Anita, Marlies, 

Leonie, Kim en Rinske.  Alleen willen al deze trainers ook graag met hun eigen hond 

trainen wat het puzzelen nog moeilijker maakt. Maar het is gelukt. Helaas hebben we 

wel tegen twee cursisten moeten zeggen dat wij hun niet meer konden plaatsen. 

Beide hebben een wat oudere hond en lopen geen wedstrijden meer en/of zijn het niet 

meer van plan om dit te gaan doen.  

De regel bij apporteersport is dat je twee cursussen mee mag trainen maar dat je 

vanaf de 3e cursus aan minimaal drie diplomadagen en/of werkproeven mee moet 

gaan doen.  

Er is helaas geen recreantengroep, we hebben er geen trainer voor en we hebben er 

ook geen tijd voor.  Nieuwe mensen moeten ook een kans krijgen om te zien hoe leuk 

apporteersport wel niet is.  

 

Na de AHC zomervakantie start er weer een nieuwe cursus dus heb je zin om te 

komen apporteren wees er snel bij.  

 

Wil je eens komen kijken wat apporteren inhoudt, op zondag 27 maart is er op de 

AHC een diplomadag. Deze begint om 09.30 en duurt tot ca. 16.00 uur. Naast het 

terrein van de AHC zullen er ook proeven buiten de AHC gedaan worden. Meestal op 

de grote zandvlakte bij de Hoogvliet. Komt gerust eens een kijkje nemen! 

 

Dit is de tweede wedstrijd van dit jaar, er zullen er nog vele volgen. We gaan 

proberen de nummers 1, 2 en 3 te gaan vermelden in dit clubblad. Net zoals de 

uitslagen van de clubcompetities.  

 

Zal even gauw „bijschrijven‟ van het afgelopen jaar. Op een competitie kan je 

maximaal 60 punten halen. Er zijn twee diploma oefeningen die ieder 10 punten 

opleveren en twee werkproeven die ieder 20 punten opleveren.  

 

1e competitie 18 oktober 2010  

Beginners 1e met 44 punten Cindy van Tienderen met de border collie Fuzzy 

        2e met 41 punten Elsbeth Boertjes met de toller Olav 

                 3e met 21 punten Corry Hoogendoorn met de Toller Ronja 

Gevorderde  1e met 54 punten Jan van Rijn met de Golden Donna 

                 2e met 53 punten Wim Bekendam met de Border Djingles 

                 3e met 51 punten Anne-Rene van Wissen met de Toller Lottie 

Wedstrijd    1e met 57 punten Anita Metselaar met de Golden Sybel 

                  2e met 55 punten Anita Metselaar met de Golden Sticker 

                  3e met 51 punten Johan Manting met de Tervuerense Herder Chasin‟ 
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2e competitie 13 december 2010 

Beginners 1e met 52 punten Cindy van Tienderen met de Border Fuzzy 

                  2e met 27 punten Elsbeth Boertjes met de Toller Olav 

  3e met 26 punten Catharina van Klaveren met de Toller Mazzel 

Gevorderde 1e met 55 punten Wim Bekendam met de Border Djingles 

  2e met 51 punten Anne-Rene van Wissen met de Toller Lottie 

  3e met 50 punten Jan van Rijn met de Golden Donna 

Wedstrijd 1e met 58 punten Anita Metselaar met de Golden Sticker 

  2e met 48 punten Johan Manting met de Tervuerense Herder Chasin‟ 

  3e met 45 punten Marlies Kloet met de Golden Hebbuz 

 

De 3e competitie is op 11 april  en de 4e op 23 mei met een finale werkproef op de 

clubdag van 28 mei! 

 

Namens het apporteerteam 
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o Eén groep per dag, in de ochtend 

o Twee uitlaters: 

 Jolanda Hazelzet: alle dagen 

 Anita Dobbe: alle dagen behalve donderdag 

o Niet meer dan 10 á 12 honden per groep 

o Verschillende wandelgebieden 

o Lekker lang los lopen en spelen 

o Heel veel plezier voor en met de honden 
 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

Jolanda Hazelzet:  kynoloop@ziggo.nl    of tel 06-13448975 

 Anita Dobbe: kynoloop.anita@ziggo.nl of tel 06-46006288 

 
   

  

mailto:kynoloop@ziggo.nl
mailto:kynoloop.anita@ziggo.nl
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Februari is in de dierenartsenpraktijk “de maand 

van de gebitsverzorging”.  

Wanneer u deze maand met uw hond in de 

praktijk komt zal de dierenarts ook vaak even in 

de bek van de hond kijken, waarbij hij de 

toestand van het gebit inspecteert.  

Gebitsproblemen zien we zeer regelmatig bij onze honden. Als deze problemen niet 

behandeld worden, kunnen ze onherstelbare schade veroorzaken aan de tanden, 

tandvlees en kaakbot. Ze kunnen ook de oorzaak zijn van problemen ergens anders in 

het lichaam, zoals ontstekingen in de nieren en hart. 

 

Als eerste merkt u vaak dat uw dier niet "echt lekker uit zijn bek ruikt". Dit kan een 

teken zijn dat er ontstekingen in de bek aanwezig zijn. Als u de lippen optilt, ziet u 

waarschijnlijk dat er op de tanden en kiezen tandsteen aanwezig is. Tandsteen is een 

geel⁄wit beslag op de tanden, dat ontstaat uit tandplaque. Dit bestaat op zijn beurt 

weer uit bacteriën en afvalstoffen en etensresten. Onder het tandsteen raakt het 

tandvlees vaak ontstoken, waar dan weer die onaangename geur vandaan komt. 

Uiteraard doet dit ontstoken tandvlees pijn en dit kan dan weer resulteren in 

overmatig speekselen. Verdere symptomen zijn het met de poten langs de bek 

wrijven of met de bek langs objecten schuren, dit als uiting van pijn. Soms wordt ook 

bloedverlies uit de bek gezien. 

 

Het tandsteen dat zich rond de tanden en kiezen vormt, zorgt ervoor dat het 

tandvlees ontstoken raakt. Bacteriën infecteren het tandvlees, dat er rood en 

gezwollen uit gaat zien. Het is vaak ook pijnlijk als je het aanraakt en gaat snel 

bloeden. Dit proces gaat net zolang door totdat die tand of kies uiteindelijk los gaat 

zitten. Tussen de tand en tandsteen kan zich pus en ander ontstekingsmateriaal 

ophopen, hetgeen een constante bron is van bacteriën die uiteindelijk ook het kaakbot 

kunnen infecteren en zelfs in de bloedbaan terecht kunnen komen. Hier vandaan 

kunnen ze elk orgaan in het lichaam infecteren. Denk hierbij vooral aan de nieren 

(één de oorzaken van nierproblemen bij onze huisdieren) en de hartkleppen. Er 

kunnen zo ernstige aandoeningen worden veroorzaakt, die uiteindelijk zelf de dood 

van onze huisdieren kunnen betekenen. 

 

Wat kan eraan gedaan worden? 

Wanneer de hond zich gemakkelijk laat behandelen is het mogelijk om in de trimsalon 

een afspraak te maken voor het verwijderen van tandsteen. 

(Wanneer uw hond bij mij in de trimsalon komt, is dit altijd bij de behandeling 

inbegrepen) 

Vaak is het voldoende om u te laten zien hoe het moet gebeuren en kunt u dit 

eventueel voortaan zelf doen.  

Wanneer er erg veel tandsteen is en daarbij het tandvlees ontstoken is dan zal ik u 

doorverwijzen naar de dierenarts, omdat een uitgebreidere behandeling dan 

noodzakelijk is. 

Bij de dierenarts zal de hond onder narcose worden gebracht. U kunt zich voorstellen 

dat uw dier deze uitgebreide handelingen in de bek anders niet toestaat. 
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De dierenarts zal ook eerst met een haakje en een krabbertje het tandsteen 

verwijderen, daarna met een apparaat, dat met ultrasone trillingen de kleine restjes 

verwijdert. Daarna wordt gekeken of er kiezen of tanden zodanig beschadigd zijn dat 

ze niet meer behouden kunnen worden. Het trekken van tanden en kiezen is vaak 

onvermijdelijk bij te ver gevorderde parodontitis, waarbij de tand al los zit en zelfs het 

kaakbot al is aangetast. De problemen zullen anders binnen korte tijd weer 

terugkeren. De ontsteking zal weer problemen veroorzaken en uw dier heeft snel weer 

pijn.  

Het ”even schoonmaken van het gebit” dekt daarom niet de hele lading. Het is een 

werkje dat zorgvuldig en met de nodige expertise moet worden uitgevoerd.  

Hoe eerder er behandeld wordt, hoe minder kans op blijvende schade.  

 

Heeft het zin om ander voer te gaan geven? 

In het wild eten wolven hele dieren, bestaande uit taaie huid, botten en allerlei taai 

materiaal. Hiervoor moeten het dier flink kauwen. Dit heeft een verzorgend effect op 

het gebit. Tevens wordt door het kauwen de speekselproductie verhoogd, wat weer de 

groei van bacteriën tegengaat. Het is dus verstandig uw dier veel te laten kauwen. 

Allerlei kauwmateriaal (van runderhuid) of dierlijke botten (bij de slager) kunnen 

hierbij behulpzaam zijn.  

Persoonlijk vind ik de dentasticks en ander commercieel tandenverzorgende snoep of 

brokken helaas nauwelijks werken.  

 

Wat kunt u zelf doen? 

Het is verstandig om van jongs af aan uw dier eraan te wennen dat u in de bek bezig 

bent. Regelmatig de bek openen en voorzichtig met uw vingers het tandvlees 

masseren. Geleidelijk aan gaat u steeds een stapje verder, waarbij u niet vergeet uw 

dier daarvoor te belonen. Maak het geen straf voor het dier. U kunt dan wat 

hondentandpasta op uw vinger smeren, die vaak goed smaakt. Gebruik absoluut geen 

mensen tandpasta. Uw dier kan niet zoals wij zijn mond spoelen en de pasta kan 

maagproblemen geven, omdat het dier de pasta door moet slikken. U maakt dan wat 

poets bewegingen in de bek. Later kunt u ook een daarvoor bestemd gaasje om uw 

vinger te doen. Op een gegeven moment is dan de tijd aangebroken dat u met een 

borsteltje de tanden kunt poetsen. Er zijn 

speciale tandenborstels voor honden en 

katten, die rekening houden met de 

speciale anatomie van de bek. Hoe vaker 

u poetst hoe beter, maar met 3 keer per 

week kan al een goed resultaat behaald 

worden. Dit is echter ook afhankelijk van 

de eventueel al bestaande problemen in 

de bek. En ook voor gebitsproblemen 

geldt het moto: “Voorkomen is beter dan 

genezen”. 

Dan nog wat reclame. 

Via mijn webshop is het mogelijk om de diverse tandverzorgingsproducten te 

bestellen. 
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U weet dan in iedere geval dat het de juiste tandverzorgingsproducten zijn. 

Via www.TopDog.nl gaat u naar „Webshop‟. Dan nog een keer naar „Webshop‟, daar 

scrollt u naar beneden naar het kopje „Verzorging‟. Bij „Verzorging‟ kunt u een keuze 

maken. U kiest dan voor „Tanden‟. 

U ziet daar de tandenreinigers. Dit zijn de haakjes die uw tandarts ook gebruikt 

wanneer er bij u tandsteen wordt verwijderd. Het is zinvol om dit een keer voor te 

laten doen, zodat u weet hoe u het moet doen. Want u kunt bij verkeerd gebruik 

zeker schade aanrichten aan tanden en tandvlees. 

Vervolgens ziet u de tandpasta en de verschillende (maten) tandenborstels. Er zijn 

zelfs elektrische tandenborstels in de handel. Deze werken echt heel goed, maar dan 

moet uw hond het wel toelaten. 

De onderste 3 producten beloven veel goeds, maar dit is nauwelijks aangetoond. Dus 

daar wil ik mijn goede naam niet aan verbinden. 

 

Succes met poetsen…. 

 

 
  

De officiële diploma‟s van de SHH en de GG  

 

die op 29 JANUARI 2011 afgenomen zijn 
 

kunnen opgehaald worden op  
 

donderdagavond bij Cindy v. Tienderen in 
 

 de bestuurskamer 
 

http://www.topdog.nl/
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Nieuw systeem bestuurt honden op afstand 

Geschreven door Caroline Hoek 

Honden zijn superslim en helpen ons al met van 

alles. Ze sporen bommen op, helpen blinden de 

weg over te steken en hebben een neus voor 

drugs. Maar bij al die klussen moeten de dieren 

wel van dichtbij begeleid worden door een mens. Onderzoekers vroegen zich af of dat 

niet anders kon en komen met een systeem dat honden op afstand bestuurbaar 

maakt.  

“Met ons systeem hoef je niet in het zicht van de hond te blijven,” vertelt onderzoeker 

David M. Bevly. Het idee is niet nieuw: onderzoekers probeerden iets soortgelijks al te 

verwezenlijken door elektroden in de hond te plaatsen. De elektroden gaven dan 

commando‟s door. Maar dat is een ingrijpende methode. De wetenschappers van de 

Auburn universiteit hebben iets minder heftigs bedacht dat net zo effectief is. 

GPS De honden krijgen een extern navigatiesysteem. Het systeem is uitgerust met 

GPS, sensoren, een processor en een radio die weer gekoppeld zit aan een computer. 

Het „rugzakje‟ trilt aan de linker- en rechterzijde en kan verschillende toontjes laten 

horen. Dat zijn voor de honden signalen. Het dier weet zo waar hij heen moet en waar 

hij naar op zoek is. 

Percentages Uit experimenten blijkt dat het systeem werkt. Honden werden erop 

uitgestuurd en legden afstanden van enkele honderden meters af. De dieren volgden 

de bevelen in 80 procent van de gevallen op, zo meldt het blad Personal Ubiquitous 

Computing. En als de dieren dat niet deden, kon de computer de situatie in 99 procent 

van de gevallen toch nog rechtzetten door bijvoorbeeld een nieuw bevel te geven. 

Verbetering Op dit moment proberen de onderzoekers hun systeem te verbeteren. 

Ze willen honden zover krijgen dat ze ook moeilijkere taken op kunnen lossen en nog 

grotere afstanden kunnen afleggen. 

In het leger Het systeem biedt grote mogelijkheden voor de politie, het leger en 

beveiligingsbedrijven. “Als ik op zoek ben naar drugs dan wil ik niet dat het 

drugskartel weet dat ik in de buurt ben,” vertelt Bevly. “De hond valt misschien wat 

minder op.” Ook in gevaarlijke situaties is het systeem handig. Bijvoorbeeld als er 

medicijnen naar soldaten in nood gestuurd moeten worden. Bovendien is het systeem 

efficiënt. Zo kan één computer (en dus ook één menselijke begeleider) meerdere 

honden tegelijkertijd aansturen. Dat de hond nu de kastanjes uit het vuur moet gaan 

halen, terwijl de baas veilig achter de computer 

zit, kan mensen tegen de borst stuiten. Toch is 

dat niet helemaal terecht, zo meent 

onderzoeker Paul Waggoner. “De realiteit is dat 

een hond veel beter dan een mens in staat is 

om zich na een gevaarlijke situatie te 

herstellen of terug te trekken of deze situatie 

te voorkomen. Vaak is het een begeleider die 

de hond pas echt in de weg zit.” 

Bovenstaande foto is gemaakt door Samuel Ginn / Auburn University College of 

Engineering. Bron: www.scientias.nl, 20-1-2011 

 

http://www.scientias.nl/
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Artikel Opmerking AHC prijs Dogmiles 

   

AHC jas  € 105,00 42 

AHC fleecejack  € 65,00 26 

AHC T-shirt  € 15,00 6 

Hondenriemen vanaf € 9,75 4 

Grondpen  € 3,00 2 

Werpstok met tennisbal  € 14,00 6 

Bal aan touwtje  € 1,40 1 

Fleecespeeltje  € 5,00 2 

Clicker  € 4,00 2 

Clickerboekje  € 10,00 4 

Gentle leader klein € 14,90 6 

 middel € 18,50 8 

 groot € 20,00 8 

Apporteerblok Hout klein volgens GG regels € 6,50 3 

 Hout groot volgens GG regels € 10,00 4 

 Aluminium € 12,50 5 

Dummy klein € 6,50 3 

 groot € 9,50 4 

Kong klein € 7,50 3 

 middel € 10,00 4 

 groot € 12,50 5 

 extra groot € 14,90 6 

 giant € 25,00 10 

 

N.B. Aantal benodigde dogmiles is voorlopig! 

 

Overzicht opvoedingscursussen AHC 
 

Cursus Toelatingseis(en) Duur 

Puppy socialisatiecursus Leeftijd hond minimaal 7 
weken 

totdat er een puppycursus 
start 

Puppycursus Leeftijd hond minimaal 12 
weken 

13 weken 

Opvoedcursus 1 Leeftijd hond minimaal 22 
weken 

13 weken 

Opvoedcursus 2 Opvoedcursus 1 gevolgd 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. 

 


