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Mochten we nog een grote groep mensen
ontvangen op onze nieuwjaarsreceptie, zo
stil was het op de club eind januari en begin
februari. Al waren er nog wel wat “diehards” die zich over de sneeuwvelden
bewogen om hun hondjes te trainen. Maar
dat was dan voornamelijk de GG en opvoed, want voor alle andere disciplines was het
te gevaarlijk om te trainen op het veld. De behendigheid heeft de lessen lekker warm
binnen gehouden. Theorie dan wel, maar een goede oplossing voor deze barre koude
tijden. Pas toen de dooi zich melde konden we zien hoeveel sneeuw er op het veld had
gelegen. En dat de drainage nog bevroren was. Grote plassen water, vooral op het
“moeras” gedeelte. De eenden zwommen vrolijk op ons trainingsveld! Ach, weer een
ander zicht dan de welbekende konijnen. Hopelijk herstelt het veld zich snel en
kunnen de reguliere lessen weer hervat worden. Maar houdt de site in de gaten, want
in Nederland weet je nooit waar je aan toe bent. Het spreekwoord luidt niet voor
niets: Maart roert zijn staart en Aprilletje zoet, geeft nog wel eens een witte hoed. . . .
De nieuwjaarsreceptie was gezellig druk. Het is leuk om te zien dat steeds meer leden
deze gezellige avond ontdekken. De kampioenen waren in persoon uitgenodigd en
werden gehuldigd. Alle kampioenen kregen een mooie foto op plexiglas en iedereen
kan ze inmiddels bewonderen op The Wall of Fame in de kantine. Ze zijn een jaar lang
“de trots van de AHC” en iedereen mag dat weten. En wie weet wie er volgend jaar
komen te hangen.
Zoals we ook op de nieuwjaarsreceptie hebben verteld is er helaas nog steeds geen
nieuws over het nieuwe terrein. We hadden de hoop dat er knopen doorgehakt zouden
worden in de vergadering met de wethouders in december, maar dat is dus niet
gebeurd. Zodra we meer informatie krijgen, dan laten we het jullie zo snel mogelijk
weten.
Dan zijn er ook wat organisatorisch veranderingen:
Allereerst wil ik beginnen met een grote dank aan Sandra. Zij stopt als coördinator bij
de flyball. Sandra heeft deze taak op zich genomen na het stoppen van Harry in 2008.
Eerst samen met Femke en na het stoppen van Femke is zij alleen doorgegaan.
Sandra, heel erg bedankt voor je inzet de afgelopen jaren. Je vindt dat het nu tijd is
om het stokje over te dragen en Marije heeft het stokje inmiddels van je
overgenomen.
Ook Leonie had enige tijd geleden aangegeven te willen stoppen als coördinator, maar
dan bij de opvoed. Het vinden van een geschikte opvolger is echter niet altijd zo
eenvoudig als het lijkt. Gelukkig wil Catharina deze taak vanaf de zomervakantie
graag op zich nemen. Leonie zal tot aan de zomervakantie de taak als co blijven
vervullen. Leonie, heel erg bedankt voor alles wat je met de opvoed gedaan hebt. En
dat je co wilde blijven tot er een goede opvolger gevonden was (ook al duurde dat dit
keer redelijk lang)
Leonie en Sandra : bedankt voor jullie tijd, energie en inzet.
Marije en Catharina, welkom en veel succes met deze nieuwe functie.
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Wat bestuurszaken betreft: we zijn op dit moment erg druk met de voorbereidingen
op de Algemene Leden Vergadering (ALV). Dan zijn alle stukken weer in te zien en
worden de plannen voor de toekomst verder toegelicht. Ook zal er gestemd worden of
Carola in het bestuur mag blijven. Zij heeft zich op verzoek van het bestuur al eerder
beschikbaar gesteld als bestuurslid, maar moet nog wel gekozen worden in de ALV.
Suzanne is eerder afgetreden en zal zodoende aftredend en niet herkiesbaar zijn. Er is
nog plek voor een bestuurslid. Mocht je interesse hebben, dan kun je dit aangeven bij
een bestuurslid. Binnenkort krijgen jullie de uitnodiging met alle benodigde stukken.
We hopen jullie te mogen begroeten tijdens de Algemene Leden Vergadering op

WOENSDAG 21 maart 2012 om 20:00 uur

Van de GG coördinatoren!
Natuurlijk vinden wij de discipline GG de
leukste van alle disciplines van de AHC.
Er wordt tijdens de lessen op donderdagavond
hard getraind voor de komende examens, onderlinge competitie en FHN landelijke
wedstrijden.
Om iedereen van de AHC kennis te laten maken met deze examens, competitie en
wedstrijden nodigen wij u uit om eens te komen kijken.
Zaterdag 10 maart
Zaterdag 7 april
Zaterdag 14 april
Zondag 15 april

10.00 uur of 14.00 uur
9.30 uur
10.00 uur of 14.00 uur
10.00 uur

Graag tot ziens…….
Marlies Kloet en Mariette van der Vos
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Competitie G&G
Examens G&G (en SHH)
Competitie G&G
G&G wedstrijd FHN bij AHC

In 1 dag SHH & GG3
Het lijkt een beetje onmogelijk maar het is mij
gelukt. Dan moet ik er wel bijzeggen dat ik dit
met 2 honden voor elkaar heb gebokst.
’s Morgens 3 december werd ik wakker van de harde regen. En het werd niet veel
beter gedurende de ochtend helaas. Maar ik moest examen doen dus hop mijn bed
uit. SHH met mijn jonge Sheltie Dinky Dutch van 12 maanden en mijn Border Collie
Codi mocht op voor zijn GG3 examen op ons eigen terrein van de AHC.
Over Dinky Dutch zat ik niet zo in en hij liet ook goed zien hoe je als een jonge hond
je hoort te gedragen tijdens het SHH examen en hadden ons diploma dan ook aan het
einde van die morgen, zonder veel problemen in onze zak. De keurmeesters Nanny
Kouwen en Anita Metselaar waren streng maar rechtvaardig. Helaas was toch wel een
beetje de helft van de SHH kandidaten gezakt. Voornamelijk op het volgen en het
contact wat er niet helemaal was tussen hond en baas. Iets om goed aan te werken
en dan zullen ook die hondjes samen met hun baas slagen op het volgend SHH
examen op 11 februari 2012.
Met Codi was het een ander verhaal. Tot nu toe waren wij nooit gezakt voor een GG
examen. Begin maart was Codi klaar voor zijn GG3 en had ik het plan om dit examen
op de 1ste GG wedstrijd van dit jaar te gaan halen. Helaas liep alles anders. Door een
vechtpartij binnen onze eigen roedel, brak Codi een dag voor deze wedstrijd zijn
middenvoets beentje en is bijna 6 maanden uit de roulatie geweest. Na alle ellende
mocht ik eind juli weer heel voorzichtig de training op gaan pakken en heb ik in het
najaar een GG2 wedstrijd en 1 GG3 wedstrijd gelopen. De GG2 ging goed, de GG3
nog niet echt. De donderdag voor het examen ging het helaas ook niet goed tijdens
de training, een slechte generale??? En dat was het, tijdens het examen liep Codi de
sterren van de hemel en slaagden wij met een hele hoop hoge cijfers en hebben wij
nu het felbegeerde papiertje op zak.
Mariette & Marlies super bedankt voor de extra lessen voor het examen en de
begeleiding op het examen.
Voor de liefhebbers op youtube staan 2 filmpjes van onze examens, zoek op
bentleycodi GG3 & bentleycodi SHH.
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Gedragstherapeut Versus mama
Mama Versus Gedragstherapeut
In het kort zal ik mezelf even
voorstellen, voor diegene die mij niet
kennen.
Ik ben Femke Couvée, getrouwd met Martijn en samen hebben we 2 meiden en
Dalmatische honden.
Onze oudste dochter is bijna 7 en de jongste is net 4.
Naast het moederschap ben ik een kleine zelfstandige en ben ik werkzaam als
hondentrainer (in mijn eigen hondenschool) en gedragstherapeut voor hond en kat.
En uiteraard al ruim 16 jaar vrijwilliger in hart en nieren bij de AHC.
Regelmatig krijg ik de vraag, hoe ik/wij dat doen met honden en kinderen. Graag zou
ik jullie daar over willen vertellen. Maar dan in combinatie met mijn andere “baan” het
moederschap.
Voor mij was het vroeger zo vanzelfsprekend, je “neemt” een hond en daar ga je
mee trainen, ook al heb je een gezin en kinderen. Hoe vaak dacht ik niet, goh,
mevrouw/meneer waarom heeft u niet geoefend of goh, kan die hond het nu nog niet.
Of in de functie als gedragstherapeut, waar ik weer bij een probleemgedrag geroepen
werd waarbij kinderen in het spel waren. Dan dacht ik, hoe kunt u dit nu doen, hond
en kind alleen laten. Overal staat dat je dat NOOIT mag doen…..
Maar ja dat is de theorie. En nu de praktijk.
Toen wij ontdekten dat wij een kleintje zouden krijgen, ontdekten wij ook dat (toen)
onze oudste Dalmaat ernstig ziek was en daar was niks meer aan te doen. Het was
heel zwart/wit maar vroeg of laat was het haar tijd. Maar ja, dan hadden we nog maar
1 Stip en ja dat was echt mijn werkhondje en ik zag de bui al hangen. Een
ontwikkeling van probleemgedrag bij de komst van de baby.
Dus we besloten dat er een pup bij ons zou komen. Want ach met mijn/onze ervaring
gingen wij dat er wel even erbij doen…..
Eind november kwam bij ons de pup. Een hartstikke braaf puppen-kind. En in maart
werd onze eerste meid geboren. En ja toen begon de verdeling. Puppy, baby, baby,
pup. En o, ja er liep ook nog een oudere hond die heel erg ziek was en o, ja er liep er
nog 1 die nog verwachtte dat we even GG/flyball etc. gingen trainen.
Help…..
Wat een tropenjaar was dat zeg….
Als baby is het allemaal nog wel te behappen. Veel wandelen met kinderwagen,
hondjes mee. Maar toen kwamen de momenten dat Veerle op de grond ging liggen
om de wereld van een andere kant te gaan bekijken. Want op de grond kun je omdraaien en zelfs een stap verder en dat is kruipen.
Ik was echt de nieuwe schooljuf in huize Couvée. Liep de hele dag te zeggen “niet
naar de hondjes toe”, “hondjes slapen”, “niet aan de hondjes geven”, etc. etc.
En er kwamen ook momenten dat Veerle in een het wippertje zat, dat is ook heel erg
leuk voor een jonge hond, het beweegt…. Leuk….
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En ja dan gaat ook nog het baasje iets oranjes geven en dat ruikt heerlijk. Tjee het
eerste groente hapje en dat waren wortels. Hoe leuk is dat voor een jonge hond. Mag
ik haar mondje aflikken baas? Mag ik ook uit het potje eten baas?
En dan komt er bezoek, vriendin met ook een kruip-kindje. Wel heel spannend, want
ja hoe doen de honden het bij dit kleine wezentje? En zullen ze wel braaf zijn. Dus
nog maar meer als anders achter Veerle aan, niet naar de hondjes, hondjes slapen
(dit was echt een vaste zin in ons huis geworden). Krijg je als opmerking, goh Fem,
doe niet zo gestrest, jij bent toch gedragstherapeut, dat doen jouw honden toch niet?
Tja, ook bij de timmerman klemmen de deuren, dus ook bij mij/ons zal het niet
allemaal volgens de regeltjes gaan.
Bij het kruipen denk je nog, pfoe wat zwaar, maar dan gaat het moment komen,
optrekken en ja waar kan je dat heel makkelijk aan doen???? Ja, hoor, zo’n
kwispelende staart, of een rug met stippels. Ja ook dat moet ik als mama, maar zeker
als gedragstherapeut niet goed vinden…..
Maar goed in het volgende clubblad het vervolg over de opvoeding van een hond en
een baby en al andere dagelijkse bezigheden.
Mochten er nog gedragsvragen zijn, over bovenstaand onderwerp over andere
gedragsproblemen, stel gerust je vraag via mijn website:
www.spikkel.com of via mijn mailadres: info@spikkel.com
Tot de volgende keer uit het leven van een Mama versus gedragstherapeut
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Amerikaanse laat dood hondje klonen voor
50.000 dollar
Een vrouw uit New York betaalde enkele maanden
geleden 50.000 dollar (bijna 40.000 euro) aan
Zuid-Koreaanse wetenschappers, om een kloon van
haar overleden hondje te laten maken. Het overleden hondje, 'Trouble' geheten, was
volgens Danielle Tarantola 'de liefde van haar leven'. De dood van het beestje, drie
jaar geleden, heeft ze nooit kunnen verwerken, meldt de Amerikaanse zender TLC.
'Hij was de zoon die ik nooit heb gehad en ik behandelde hem beter dan de meeste
mensen hun kinderen behandelen', vertelt Tarantola, die 18 jaar samenleefde met
Trouble. Tarantola richtte zich tot enkele Zuid-Koreaanse wetenschappers voor een
'kopie' van haar lieveling. Door wat DNA op te sturen en 50.000 dollar over te maken
kon ze de 'productie' en de geboorte van haar nieuwe hondje via Skype volgen. Sinds
enkele weken woont de kloon van Trouble, die ze 'Double Trouble' heeft genoemd, in
haar huis in New York. Volgens Tarantola ziet de kloon van Trouble er niet alleen
hetzelfde uit, maar heeft hij ook hetzelfde karakter als haar vorige hondje.
Tarantola kan echter nog steeds niets wegdoen wat haar aan haar Trouble doet
herinneren. Zo bewaart ze het water
dat in zijn drinkbakje achterbleef nog
steeds in een plastic flesje en heeft ze
een gigantische muurschildering van
het beestje in haar huis.
Bron: www.telegraaf.nl , 12-1-2012.
Naast een grote muurschildering heeft
de eigenaresse vele foto's van Trouble
in haar huis staan. © Youtube
Pub serveert bier voor honden
In Newcastle heeft een pub bier voor uitzonderlijke klanten. Honden kunnen in de
Brandling Villa Pub samen met hun baasjes van een pintje genieten. Het bier bevat
natuurlijk geen alcohol en het smaakt ook niet zoals gewoon bier. Het drankje is
gemaakt van mout, hop en vleesextracten.
In de pub zijn alle huisdieren welkom, maar honden krijgen dankzij het bier speciale
aandacht. Het bier is nog niet te koop in
winkels en wordt dus exclusief door de
pub aangeboden. Honden kunnen er
trouwens ook van speciale gerechten
genieten. Baasjes kunnen zich alleen best
niet van glas vergissen...
Bron: www.hln.be, 09/01/2012.
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Vorige keer heb ik over mijn
nieuwste
aanwinst
Brenn
geschreven. We waren bijna toe
aan de eerste socialisatie les… Op
dat moment was hij 7 weken oud
en ik was volop bezig om hem
kennis te maken met de wijde wereld. Zo ben ik langs geweest bij onze Obediencegroep en bij mijn collega’s in de diverse dierenwinkels en had hij ook al de kantine (en
het gras) van de AHC verkend.
Van de eerste socialisatie les verwachtte ik niet zoveel… normaal zijn pups toch even
onder de indruk. Nou, Brenn niet hoor! Hij ging gelijk op de andere pups af… en maar
uitdagen! Deze les stond in het teken van vreemde ondergronden: karton, zeil,
strobalen, wiebelplanken… Brenn liep zonder problemen overal overheen! Het ritje in
de kruiwagen vond hij helemaal fantastisch… parmantig met z’n pootjes op het randje
meerijden…. Dus deze les was wel een succes te noemen!
Ondertussen was de kleine man ook verhuisd van de puppyren naar een benchje
naast mijn bed. Altijd even spannend hoe ze zich daar gedragen, maar … kon niet
beter! De hele nacht geen kik gehoord, pas toen ik opstond ging hij zachtjes piepen.
En nu was het zaak om op te blijven letten en om de haverklap naar buiten… Wel
lastig, jas en schoenen aandoen terwijl je een pup op de arm hebt. Want ja, zet je
hem neer dan is het al gebeurd. Laten we zeggen dat ik daar ondertussen wat
handiger in ben geworden. En gelukkig is Brenn een ieniemienie muisje… met een
Deense Dog is het toch wat lastiger… hi hi..
Na deze eerste les volgden er uiteraard
meer. De 2e keer was het onderwerp
“mensen”… hij is van schoot naar schoot
gegaan, moest zich rustig gedragen als
de baas werd begroet en zich van alles
laten weggevallen van de “dierenarts” op
een tafel. Erg leuk allemaal, ging best
goed. In de kantine bleek Brenn een
“bar-type”, hij klom er bovenop en
paradeerde parmantig heen en weer. Het
glazen bakje werd omgedoopt tot
speeltje… maar dat werkte niet echt mee, veel te glad! Met als resultaat een
gefrustreerde, heel nijdige en keffende pup, ha ha. Nou ja, dan maar even een
wijnglas bekijken en even een slokje proberen. Beviel geloof ik niet zo goed, hij trok
me toch een paar rare bekken! Ik heb ik een deuk gelegen…
We hebben even een pauze in de lessen gehad, want de feestdagen kwamen eraan.
Thuis heb ik wel geoefend met de clicker en dus kon hij al snel zit en down…
Ongelooflijk hoe snel pupjes kunnen leren! In de tussentijd kreeg Brenn ook zijn 2e
enting (dierenarts tevreden, maar nog wel te licht en te klein, tja…) en ging hij voor
het eerst mee op een wat langere wandeling. Even lekker met de andere hondjes
rennen en gelijk wennen aan bruggetjes en zo… En dan natuurlijk het vuurwerk mee
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gemaakt, maar daar had hij nu werkelijk niets van! Lag lekker op een botje te kluiven
en die herrie is totaal langs hem heen gegaan.. Wel fijn hoor…
In het nieuwe jaar mee genomen met mijn Uitlaatdienst. Er is wel één nadeel: Brenn
is wagenziek… Er is wel wat voor, maar daar moet hij 3 kg voor wegen en dat was hij
nog láng niet! Dus nu hoop ik dat hij er overheen groeit. Het wandelen zelf ging
prima, geen problemen met de andere honden. En maar achter Desso, mijn
Groenendaler, aan sjouwen want ja… die heeft een stok en die wil Brenn! Natuurlijk
niet de hele wandeling gelopen, regelmatig lekker in een speciale tas.
Wat ook een belevenis was… het strand! En hij vond het geweldig! Het water onder
z’n pootjes vond hij wat minder
(en
het
smaakte ook
vies,
getsie!)… maar met z’n allen
rennen door die grote zandbak
was helemaal toppie! Je krijgt wel
veel aandacht hoor, met zo’n
pupje… Héél veel mensen wilden
hem even aaien en veel honden
vonden hem ook interessant. Nou
ja, goed voor zijn socialisatie,
zullen we maar zeggen…. Eenmaal
thuis was hij helemaal kapot
natuurlijk, maar wel ’t eerst weer wakker! En weer willen spelen met de anderen, die
daar nog helemáál geen zin in hadden….
Ondertussen waren bij de AHC de lessen weer begonnen en Brenn mocht naar de
Inloop-klas. Hij was nu wat minder frank en vrij dan bij de eerste lessen. Zo vond hij
de tafel nu ineens wat eng (hebben we thuis dus véél geoefend) en onder de
vlaggetjes door mislukte eerst ook, hij ging er mooi omheen! Ook knap, natuurlijk,
maar niet helemaal de bedoeling…. Na goed oogcontact gemaakt te hebben ging het
wel! De gekke voorwerpen (ton, paraplu, beer, enz.) waren dan weer geen probleem.
De “gewone” oefeningen zoals meelopen aan het lijntje, zit, af en komen gingen
eigenlijk best goed. Daarna nog twee keer Inloop-les gehad, maar dan binnen. Want
het was buiten flink koud geworden, de 2e keer lag er zelfs sneeuw! Nu heeft Brenn
wel een lekker vachtje, maar een uur buiten met -10 C vond ik wel wat te gortig.
Brenn vond het binnen ook prima. We hebben heel goed de “aandacht voor de baas”
kunnen oefenen, want de andere pups waren ineens erg dichtbij en heel verleidelijk
om mee te spelen….
Het ijs en de sneeuw waren voor Brenn natuurlijk ook nieuw. De eerste keer dat hij
wilde gaan drinken uit een plasje water… hilarisch! Hij snapte er helemaal niks van…
je kan op het water lopen! En dat was eigenlijk best wel koud aan je pootjes… De
sneeuw accepteerde hij gewoon, dat was natuurlijk dolle pret, hij hééft me toch lopen
rennen!
En nu is Brenn alweer 16 weken oud. Nog steeds te klein (2420 gram en 26 cm),
maar dat vindt hij zelf helemáál geen probleem. Hij is nog steeds een pittig manneke,
durft gerust grote honden uit te dagen, loopt lekker mee tijdens het uitlaten en is nog

11

steeds dol op trekspelletjes. Gegrom alom! De oefeningen gaan ook steeds beter, we
blijven oefenen. En binnenkort gaan we naar de “echte” Puppy-klas, gaan we vast
weer veel leren. Volgende keer meer daarover!
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Op 8 maart a.s. gaat Michèle Taffijn- du Bois op
Crufts lopen met Pidou!
In het volgende clubblad zal zij een stukje schrijven
over haar belevenissen op Crufts.
Op Crufts TV zal het een en ander te volgen zijn
http://www.dfscrufts.tv
Hier is haar uitnodiging:

Michèle Taffijn-du Bois

21 december 2011

Dear Michèle
Re: Agility Competitions at Crufts to be held in the Arena at the NEC,
Birmingham on 8 - 11 March 2012
Congratulations on qualifying to compete at Crufts 2012 with Special Attraction
Mad About You in the following competition(s):
Kennel Club British Open Final – Small
Thursday
8 March
0840

Agility – British Open – Jumping

0910

Agility – Novice Cup – Agility

0940

Agility – Team – Large Semi Finals

1025

Agility – Small / Mixi Pairs

1445

Agility – Novice Cup – Jumping

1515

Agility – Team Large – Finals

1545

Agility – British Open – Agility
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Max en Nancy Verbeek
Winkelcentrum Ridderhof
Ridderhof 35
2402 EN Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-421851
Fax: 0172-416287
996@petsplace.nl
www.petsplace.nl

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

Timo Trainings
Duo-Bones
Pot à 450 gram
Normaal € 4,79
Nu 2 voor € 7,99
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Nieuw:
Pets Place
Krokante Brokken
Bij inlevering van de ingevulde hoek:
Groot verpakking 15 kg vanaf €24,99,
nu met €5,00 extra introductie korting

Word ook dierenvriend op
www.petsplace.nl
en win een kadobon!
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Postcode
…..

1. Stel jezelf even voor, wat is je rol
binnen de Alphense Hondenclub?
Ik ben Irma Evenwel en train op
dinsdagavond bij de flyball met mijn honden.
Ook ben ik daar ballader.
2. Hoe lang doe je dit al?
Ik ben in 2002 begonnen bij de AHC.
3. Hoeveel honden heb je op dit moment?
Twee, Dylan en Max.
4. Wat zijn de volledige namen en geboortedata van je honden?
Ze hebben beiden geen stamboom, Dylan heette Buddy, maar dat heb ik veranderd,
hij is van 24-07-2001, Max heet dus alleen Max en is van 22-11-2007
5. Hoe ben je aan hen gekomen?
Dylan zat in een klein asiel in Brabant, hij was 5 maanden oud, geboren op een
boerderij en met een broer naar een gezin van 4 kinderen (en de 5e op komst)
gegaan. Na een paar maanden moesten hij en z’n broer alweer weg bij het gezin.
Zijn broer was al opgehaald uit het asiel, alleen Dylan was nog over. Hij had totaal
geen opvoeding gehad, kon niet aan de lijn lopen en was niet zindelijk.
Max hebben we nog niet zo lang, na het overlijden van Barney, Dylans vriendje, was
Dylan erg down. Na een jaar hebben we besloten dat het beter was dat Dylan er een
vriendje bij zou krijgen. Een pup wilden we niet, dus zijn we aan het zoeken gegaan.
Uiteindelijk hebben we Max op Marktplaats gevonden. Hij moest weg bij het gezin
omdat hij druk was, veel aandacht vroeg en het niet boterde tussen hem en de
andere teckel binnen het gezin.
6. Heb je cursussen met je honden gevolgd? Welke?
Met Dylan heb ik een heleboel gedaan, VCG, BCG, GG0, Apporteren en op dit moment
al heel wat jaren Flyball.
Max heeft (samen met mijn man Dennis) onlangs zijn SHH diploma gehaald en is ook
aan het Flyballen.
7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je honden?
Dylan was vroeger een draak van een hond, had overal maling aan, kwam ook
doordat hij met 5 maanden al 3 verschillende adressen had gehad, ik was nr. 4.
Hij sloopte alles, behalve z’n eigen speelgoed. Nu is het echt een lieve hond
geworden, ik heb een hele goede band met ‘m. Nu hij wat ouder wordt, wil hij ’s
avonds vroeger naar ‘bed’, dan gaat hij bij de deur van de woonkamer zitten, omdat
hij boven in z’n mand wil gaan liggen. Het maakt hem niet uit dat iedereen nog
beneden zit.
Max hebben we nog maar een klein jaar. Hij was niks gewend, is bijna nooit buiten
geweest bij de vorige eigenaren, kwam alleen maar in de tuin.
Hij was aan het begin overal bang voor, brommers, auto’s en vooral andere honden.
Dan komt hij heel agressief over, terwijl hij ontzettend bang is. “Aanval is de beste
verdediging” is zijn motto. Ik vind het mooi om te zien dat hij zo veranderd is in een
klein jaar. Het is een ontzettend lieve hond en ook een echte knuffeldoos, zit het
liefste de hele dag op schoot.
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8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je honden?
Ballen (echte flyball-honden) maar ook wel botjes.
9. Wat eten je honden het liefst?
Het zijn net kliko’s, alles gaat erin, zelfs olijven. Maar ze krijgen naast hun voer
nauwelijks wat anders, Max heeft last van blaasgruis en heeft een streng dieet en
Dylan heeft de aanleg om dik te worden. Dus soms een hondenkoekje, maar daar
blijft het bij.
10. Wat of waar zijn de favoriete slaapplaatsen van je honden?
In de woonkamer, samen in de mand. Dylan ligt ook graag op de rand van de bank
naar buiten te kijken.
11. Gaan de honden mee op vakantie?
Wanneer we op wintersport gaan niet, en ook niet als we met het vliegtuig gaan.
Maar verder mogen ze zo vaak mogelijk mee.
12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu
hebt? Waarom wel of niet?
Het zullen altijd teckels blijven, daar ben ik mee opgegroeid en ik vind het een
geweldig ras, vooral dat eigengereide.
13. Wat is het dag patroon van je
honden? (Bijvoorbeeld is je hond de
halve of hele dag alleen)
Ik werk 3½ dag en dan zijn ze alleen thuis.
Mijn werk is recht tegenover m’n huis, dus
tussendoor kan ik ze uitlaten en ook als er
wat is, kan ik makkelijk even kijken bij ze.
14. Wat wil je graag nog bereiken met
je honden?
Het belangrijkste is dat ze plezier hebben op
de club. Daar hoef ik geen diploma’s voor
halen of wedstrijden voor te lopen.
Ik heb dus geen hoge verwachtingen of
ambities.
15. Loop je wedstrijden/shows?
Dylan heeft in de wedstrijdgroep gezeten
van de Flyball.
Toen z’n kameraad Barney overleed, had hij
hier erg veel last van, dit was ook te merken
bij de Flyball.
Hierdoor en ook omdat hij toch al wat ouder
wordt, is hij uit de wedstrijd-groep gegaan.
Max is aan het flyballen bij de recreanten, voor hem geen wedstrijden.

Ik geef de pen door aan Gerda en Gerard Habers
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Het eerste SHH examen van dit jaar heeft
weer plaats gevonden en de resultaten
mochten er zijn! Van de 9 cursisten, hebben 8
te horen gekregen het diploma zo snel
mogelijk te ontvangen. Uiteraard van harte
gefeliciteerd!
Ook hierbij geldt weer dat we wel weer wat aandachtspuntje gezien hebben, die we
graag willen delen. Probeer bij een examen of anderszins een beoordeling, vooral een
goede start te hebben. Zodra je te horen krijgt dat je mag starten met volgen cq.
lopen aan de slappe lijn, zorg er dan voor dat je aandacht hebt van je hond. Een goed
begin is het halve werk, al is het soms nog zo lastig.
Ook het gebit tonen is vaak een puntje van aandacht. De ene keurmeester is wat
makkelijker dan de ander, maar uiteindelijk willen ze allemaal aan beide kanten de
achterste kiezen zien en de voortanden. Voor deze oefening is het prettig als je naast
je hond hurkt en hem met rustige stem en handbewegingen uitlegt wat je gaat doen
en wat je van hem of haar verwacht. Bij het laten zien van het gebit, draai het hoofd
dan zo, dat de keurmeester het goed kan zien, zónder dat hij of zij er voor moet “om”
lopen.
Het diploma zal binnen enkele weken beschikbaar zijn. Loop even binnen en vraag in
de bestuurskamer of je diploma er al is!
Leonie van Beetz

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
Marije
Angenita
Bep
Ingrid
Annelies
Tineke
Jack
Kees
Gerard

Achternaam
Doppenberg
Kraan- Haitsma
Zwartjes
Langendam
Schelllinger
Slingerland
Touw
Snippe
Habers

Naam hond Geb. datum
Ginger
2-5-2010
Kimo
23-2-2008
Babs
7-11-2010
Max
1-11-2003
Silke
22-9-2010
Nena
16-2-2011
Viper
28-5-2010
Inja
23-7-2010
Tyra
6-6-2010

Uitslag
gezakt
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd

SHH examen op zaterdag 11 februari 2012.
Het was half 10 toen alle deelnemers voor die dag en de keurmeester Uwe
Sommerdijk aanwezig waren.
Uwe was zoals altijd ontvangen met koffie en mede daardoor in een goede stemming.
De deelnemers stonden klaar met hun nummertje op hun borst. Johan had de
deelnemers voor die dag toestemming gegeven om met hun hond in de kantine te
komen. Dit omdat het zo koud was buiten.
Het was 10 voor 10, toen waren bij alle honden, hun chips gecontroleerd en goed
bevonden en konden we naar buiten om te beginnen met het examen.
Inge, Johan en Tessa waren die dag de vrijwilligers die zorgden voor de geluids- en
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visuele prikkels, voor het klaar staan van het voer en voor het insluiten bij alle
desbetreffende oefeningen.
Het eerste gedeelte lopen aan de slappe lijn, betasten, de terras oefening, het
negeren van alle prikkels ging bij de ene hond beter dan bij de andere, maar bij alle
honden waren de verplichte oefeningen in het ochtendprogramma voldoende.
Het tweede gedeelte was lastiger. Normaal gesproken worden veel honden ‘af’ gelegd
bij de oefening blijven. Het liggen is dan vaak het makkelijks. Nu was het hele veld
besneeuwd en was het gewoon te koud om te liggen. Voor een paar honden was het
maar goed dat ze aan de lijn vastzaten, want anders waren ze niet gebleven. Maar dat
is niet een oefening die verplicht voldoende moet zijn, dus dat gaf niet.
De oefening “komen” was de oefening die bij de enige gezakte fout ging. Ginger bleef
keurig wachten totdat ze werd geroepen. Ze kwam ook keurig voor zitten. Op het
moment dat Marije haar wilde aanlijnen schoot ze weer weg en rende een rondje over
het veld. Uwe had de rest van het examen nog in zijn geheugen en wist hoe goed
Ginger alle andere oefeningen had gedaan. Hij besloot om Marije nog een herkansing
te geven. Na afloop mocht ze het nog een keer doen. Helaas, helaas Ginger deed het
de tweede keer weer op dezelfde manier. Eerst perfect en op het laatste moment
schiet ze er als een haasje vandoor. Zo jammer, want hierdoor heeft Marije het
examen niet gehaald.
Alle geslaagde deelnemers gefeliciteerd. Binnenkort kun je het officiële diploma van
de FHN in de kantine ophalen.
Op zaterdag 7 april zijn de volgende examens, SHH en G&G.
Op donderdag 15 maart zijn hiervoor de proefexamens.
Mariette van der Vos.
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Als ik uit mijn werk komt hangt er een pamflet
aan de lantaarnpaal, er wordt een hangoor
konijn vermist en of iemand hem heeft gezien.
Er staat keurig een 06 nummer bij dus ik bellen.
Krijg ik de overbuurman aan de lijn.
Alleraardigste mensen die ons in de puppytijd
van bergen kranten hebben voorzien. Tja hun konijn is inderdaad uit de tuin
verdwenen. Daar loopt ie samen met andere konijnen lekker los en nu is konijn dus
weg. Zoon en dochter verdrietig natuurlijk en pa al druk bezig om de hele tuin om te
spitten op zoek naar het konijn.
Tja zeg ik door de telefoon, ik heb eigenlijk een raar voorstel! Mijn hond Sticker kan
konijnen zoeken dus mag hij komen zoeken in de tuin?
Even tussendoor; van de zomer was onze eigen konijn Summer weg. Die loopt ook
altijd los in de tuin en altijd zit de poortdeur op slot, die middag niet. Zoon Spring zat
er wel, maar die is te beroerd dat ie beweegt, moeder Summer was mooi verdwenen.
Ik de hond in de poort gezet en ‘ zoek konijn’ gezegd. Hij kijkt me wazig aan, zet
vervolgens zijn neus aan de grond en gaat lopen om vervolgens zo’n tien huizen
verder te stoppen. Ik hoorde mensen in de tuin dus ik roepen ‘ heeft u toevallig een
konijn gevonden’. ‘ Jazeker’ zegt een mannenstem ‘ die zit hier al de hele ochtend,
maar hoe weet u dat?’ ‘Tja zeg ik ‘ me hond zegt dat ie hier zit!’ Kortom Summer was
weer thuis.
Nu nog het konijn van de overburen. Het was helaas al 24 uur later en het had ook
flink geregend die nacht maar je kan het altijd proberen. Gelukkig vonden de buren
het totaal geen raar voorstel trouwens. Dus ik met hond, tuig en lange lijn hun tuin
in. Daar zitten nog 3 konijnen in een hok. Sticker even aan zijn verstand gebracht dat
wij die ook wel konden vinden maar dat we een ander konijn zochten. Dus hij de tuin
in en overal dwars door heen, ik nog ‘ sorry’ , zeggen, buren antwoorden, ‘geeft niet,
we willen de tuin toch nog opknappen’. In een bepaalde hoek gaat meneer aan het
graven, heel fanatiek, de aarde gaat over de schutting naar de buren en al gauw is
het een flink diep gat. Buurman ook nog met een schep helpen het gat dieper te
maken, maar helaas geen konijn. Met Sticker nog een rondje door de wijk gelopen
maar geen teken van dat hij een konijn zou ruiken.
Twee dagen later komt de buurvrouw naar buiten, konijn is gezien in de weilanden
aan het eind van onze wijk. Dus Marlies en ik s’ avonds gewapend met twee honden
(twee ruiken tenslotte meer dan een!) pa met zaklantaarn, dochter met doos, zoon
met visnet en de altijd kletsende moeder die alles bij elkaar houdt op jacht. Nou kan
ik mijn hond in een rot tempo het weiland laten doorzoeken als ik hem los laat. Alleen
als hij het konijn tegen komt en het gaat in volle vaart dan komt zo’n konijn daar
vaak niet zo goed vanaf. Normaal is Sticker heel lief met konijnen, hij loopt zelfs met
ons konijn in zijn bek door het huis, maar in volle vaart is het toch andere koek.
Vandaar maar een tuig en lange lijn.
We hebben het hele weiland doorkruist, de modder zat tot onder onze oksel maar
helaas geen konijn gevonden. Buurvrouw heeft er spijt van dat ze ons niet gelijk de
eerste dag had gewaarschuwd, want wie weet hadden ze het konijn toen wel
gevonden.
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o Eén groep per dag, in de ochtend
o Twee uitlaters:
 Jolanda Hazelzet: alle dagen
 Anita Dobbe: alle dagen behalve donderdag
o Niet meer dan 10 á 12 honden per groep
o Verschillende wandelgebieden
o Lekker lang los lopen en spelen
o Heel veel plezier voor en met de honden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Jolanda Hazelzet: kynoloop@ziggo.nl of telnr: 06-13448975
Anita Dobbe: kynoloop.anita@ziggo.nl of telnr 06-46006288
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Vorige keer schreef ik al over mijn Mechelse
herder, zijn naam is Stoer.
Het is de bedoeling dat ik hem op ga leiden tot
politiehond.
Er zijn veel verschillende bijtoefeningen die
zo’n hond moet leren.
De allerbelangrijkste en ook de meest spectaculaire is de stokaanval.
Officieel heet het: Het tot staan brengen van een verdachte, die zich met een stok
verweert.
Bij deze oefening test de helper/pakwerker of de hond geen angst heeft voor
dreigingen en een stokslag en hoe de hond een verdachte tot staan brengt.
De hond begint samen met zijn geleider aan het begin van de stellaan. Zo’n stellaan is
ong. 60 meter lang. Aan het eind van de stellaan ziet de hond de helper/pakwerker
staan met een stok omhoog. Er klinkt een schot.
Omdat de honden getraind worden terwijl er wordt geschoten is dit al het moment dat
de hond bijna niet meer te houden is. De hond moet echter ‘aan de start’ blijven
totdat hij het commando “stellen” krijgt.
De helper/pakwerker rent weg en de hond krijgt het commando “stellen”.
De hond rent achter de helper/pakwerker aan.
Als de hond de helper/pakwerker tot op ongeveer 25 meter is genaderd, draait de
helper zich vlug om (naar de hond toe) en probeert - door tegen de hond in te lopen,
door het geven van enige dreigende commando’s en één draaglijke stokslag - de hond
van zijn aanval af te brengen.
De helper gaat in een natuurlijke houding tegen de hond in, de stok dreigend omhoog
en de andere arm licht gebogen voor/naast het lichaam waarbij hij zich zo breed
mogelijk maakt.
Je snapt misschien dat de hond op dat moment nogal wat moed moet hebben om dan
onverschrokken door te gaan en tot de aanval over
durft te gaan.
Dat is nou precies wat men zoekt in dat soort
honden en waarvoor er maar weinig honden geschikt
zijn voor deze opleiding.
Uiteraard begin je niet op deze manier.
De oefening wordt in stukken verdeeld en alle
stukken worden apart aangeleerd.
Zoals ik in het vorige clubblad al schreef wordt er
aan de hond eerst geleerd, waar hij moet bijten.
Stoer hebben we geleerd om in de linker arm (op de
plek van de spierbal) te bijten.
Als de hond dat goed weet en kan, dan kun je hem
van steeds verder af los laten, waarna hij dan zijn aanval bepaalt, omhoog springt en
op de juiste plek bijt.
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Tegelijkertijd moet de hond wennen aan de dreiging van het tegen in lopen en de
dreiging van de stok. Eerst krijgt de hond een klap(je) terwijl hij al aan het bijten is.
Dat bijten vindt hij zo lekker, dat hij die klap voor lief neemt. Later heeft hij geleerd
de klap te negeren en bijt hij ondanks dat hij geslagen wordt.
Het lijkt misschien zielig voor de hond dat hij wordt geslagen. Maar dat hoort straks
bij zijn vak. Als hij straks een boef moet vangen en moet bijten, dan mag de hond
natuurlijk niet terugdeinzen als de boef hem dreigend tegemoet loopt. Vandaar dat dit
stapje voor stapje wordt geoefend. De hond went er aan en geeft er niet meer om.
De afstand waarvan de hond wordt losgelaten wordt steeds groter. De hond komt met
steeds grotere snelheid aan en moet dus leren om met deze snelheid zijn aanval uit te
rekenen zodat hij goed uitkomt om te kunnen bijten.
Je kunt je voor stellen dat dat spectaculaire plaatjes kan geven.

Zoals je kunt zien, zijn dit oefeningen die ook voor de pakwerker heel belastend zijn.
Sommige honden hebben ook nog de neiging om vooraf niet te remmen, maar
‘gewoon’ tegen je borst tot stilstand te komen.

Nadat de hond heeft gebeten, moet hij de
helper/pakwerker tot stilstand brengen. Hij moet
vast blijven houden totdat de helper/pakwerker
stilstaat.
In principe zou de hond dan uit zich zelf los
mogen laten en overgaan in de bewaking. Maar de
meeste van dit soort honden willen helemaal niet
loslaten….die willen alleen maar bijten.
Als geleider ben je ondertussen ook uit de stellaan
komen rennen en blijf je staan achter de
keurmeester die op zo’n 15 meter van de hond en
helper/pakwerker af staat. Daarvandaan mag je
de hond het commando geven om los te laten. De hond moet dan los laten en over
gaan in het bewaken.
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Het bewaken houdt in dat de hond de helper/pakwerker in de
gaten houdt en dat hij hem weer bijt en tot stilstand brengt als hij
probeert te vluchten.
Ik heb Stoer geleerd om vlak achter de helper/pakwerker te gaan
zitten en omhoog te kijken. Dit heb ik hem kunnen leren m.b.v. de
clicker. Zonder pakwerker gaat hij overal op commando achter
zitten en krijgt hij zijn click en bal als hij het goed doet. Met
pakwerker bijt hij de helper/pakwerker in zijn linker knieholte als
beloning. Die plek (linkerbeen, in de knieholte) moest hij
natuurlijk eerst weer heel goed aangeleerd krijgen voordat ik hem
kon clicken als hij achter de pakwerker zat.
Stapje voor stapje krijgt Stoer op deze manier de hele oefening
aangeleerd.
Volgende keer meer.
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Het is natuurlijk heerlijk om een lange wandeling in
de sneeuw te maken en voor de meeste honden en
bazen is dat ook geen enkel probleem!
Wel zijn er wat aandachtspunten wat betreft de
gezondheid, dus sta (af en toe) even stil bij de
onderstaande punten.
Voorkom onderkoeling:
Honden met een normale vacht hebben het niet snel koud. En ze krijgen het op een
actieve winterwandeling zelfs warm. Het gevaar loert bij het uitrusten in de sneeuw.
Even op adem komen kan natuurlijk geen kwaad maar langer in de sneeuw liggen is
niet goed. Dan koelen de spieren en ingewanden te veel af. Zorg er dus voor dat je
hond fit genoeg is om mee te gaan als je lange wandelingen wilt maken en laat hem
niet te lang in de sneeuw liggen. Neem desnoods iets mee waar je hond op kan liggen
om te rusten.
Oudere en jonge honden hebben iets meer moeite met het op temperatuur houden
van het lichaam. Neem hiervoor maatregelen. Blijf niet te lang in de kou met een
oudere of jonge hond en neem iets mee waar ze op kunnen liggen als ze onderweg bij
een wandeling moeten rusten.
Honden die een dunne vacht of weinig haar hebben kun je het best iets aandoen
tegen de kou. Vooral de buik moet warm blijven dus een dekje alleen zal niet
voldoende zijn.
IJsvorming tussen de tenen:
Vooral honden met een langharige vacht hebben last van ijsvorming. Een pegeltje her
en der in de vacht is geen probleem. Maar er is dan ook vaak sprake van ijsvorming
tussen de tenen. En dat gaat pijn doen.
Doordat de lichaamstemperatuur van je hond hoog is, smelt de sneeuw waarin hij
loopt. Maar na verloop van tijd bevriest dit weer. Zo klontert er na verloop van tijd
een hele bal tussen de tenen. Lopen wordt dan pijnlijk en het verwijderen is erg
moeilijk omdat die bal keihard is. Voorkomen is dus beter.
Knip lange haren tussen de tenen en langs de voetzolen dus altijd kort. En knip het
haar aan de achterkant van de poot (tot ongeveer 10cm. hoogte boven de voetzool)
ook weg. Verder is het handig om bij korte wandelingen Vaseline te smeren op de
kussentjes en tussen de tenen. Dat slijt wel af bij het lopen maar je kan het ook
meenemen en onderweg bijsmeren als het nodig is.
Voor een langere wandeling zijn schoentjes ook een optie. Ze houden de poten droog
en de spieren warm. Bovendien beschermen ze je hond tegen verwondingen, die nu
eenmaal makkelijker kunnen optreden omdat de sneeuw de ondergrond verbergt en
je hond niet zo goed kan zien waar hij zijn poten neerzet.
Voorkom ‘wintervoeten’:
Hondenpoten zijn prima bestand tegen sneeuw en kou. Maar net zoals wij vinden ze
het daarna ook wel weer erg lekker om zich in de warmte te koesteren.
Misschien is het je wel eens opgevallen dat je hond dan zijn poten gaat likken. Dat
komt omdat de voetzolen dan te snel te warm worden. Ze krijgen dan ´wintervoeten´
die kriebelen en prikken en soms ook rood worden. Dat is niet schadelijk maar wel
vervelend voor je hond.
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Je kunt dit voorkomen door in ieder geval altijd bij binnenkomst de poten droog te
maken maar niet te hard te wrijven. Direct voor de kachel of andere warmtebron gaan
liggen is ook niet zo goed. Laat je hond eerst even op normale ‘kamertemperatuur’
komen voordat hij lekker voor de open haard mag. Je doet hem daar zeker een plezier
mee (ook al denkt hij daar in het begin misschien zelf even anders over !)
Pas op je anti-vries:
Zeker in de winter wil je misschien je anti-vries bij de hand houden. Let hier alsjeblieft
goed mee op. En zorg dat je hond er niet bij kan.
Op de een of andere manier ruikt de anti-vries voor je hond heerlijk en zullen honden
hier graag van proeven. Maar het is uiterst giftig en heel gevaarlijk. Bewaar je antivries dus altijd op een hoge of afgesloten plek waar je hond er niet bij kan.
IJslollie’s:
Er zijn ook honden die heel graag sneeuw eten, wat niet heel erg aan te raden is.
Grote hoeveelheden vallen koud en zwaar op de maag en als het vermengt is met
pekel, is het niet een heel goede combinatie. Hou je hond dus in de gaten en geef
hem iets anders in zijn bek, als sneeuw voor jou hond een lekkere ijslollie is. Naast
het feit dat het koud en zwaar valt, moet’ ie er uiteindelijk ook best nodig van
plassen!
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Artikel
AHC Jas
AHC fleecejack
AHC T-shirt
Clicker
Clickerboekje
Apporteerblok

Dummy

Opmerking

AHC prijs

nu in uitverkoop
nu in uitverkoop

Hout klein volgens GG regels
Hout groot volgens GG regels
Aluminium
klein
groot

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

65,00
45,00
15,00
4,00
10,00
6,50
10,00
12,50
6,50
9,50

Dogmiles
26
18
6
2
4
3
4
5
3
4

Overzicht opvoedingscursussen AHC
Cursus
Puppy socialisatiecursus
Puppycursus
Opvoedcursus 1
Opvoedcursus 2

Toelatingseis(en)
Leeftijd hond minimaal 7
weken
Leeftijd hond minimaal 12
weken
Leeftijd hond minimaal 22
weken
Opvoedcursus 1 gevolgd

Duur
totdat er een puppycursus
start
13 weken
13 weken
13 weken

De opvoedcursus 2 wordt afgesloten met een examen dat door een keurmeester van
de Federatie Hondensport Nederland wordt afgenomen op het AHC-terrein. Het dan
verkregen landelijk erkende SHH-diploma (Sociale Huis Hond) geeft vervolgens
toegang tot de cursussen van alle wedstrijddisciplines van de AHC, te weten: Gedrag
en Gehoorzaamheid, Behendigheid, Flyball, Apporteersport en Combisport.
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