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Bijna vakantie….
Nog een paar weken
en dan is het weer
vakantie. Lekker met
het vliegtuig genieten
op een topisch strand
of met de auto weg en kamperen in eigen land. Maar voordat het zover is zou ik graag
nog even terug willen kijken naar de afgelopen periode. Want ook de afgelopen paar
maanden is er weer veel gebeurd binnen onze club. Zo hebben verschillende leden
van onze club tijdens Koninginnedag een demonstratie gegeven. Alle disciplines waren
vertegenwoordigd wat een groot spektakel gaf waarbinnen hond en baas erg hun best
hebben gedaan. Vooral het enthousiasme waarmee hond en baas aan het werk waren
is iets om trots op te zijn. Alle bazen en honden bedankt voor jullie inzet het was een
erg leuke dag.
Dan is er natuurlijk ook nog de clubdag geweest waarin de onderlinge competities zijn
uitgevochten. Na een aantal spannende competities zijn er 5 nieuwe competitie
winnaars opgestaan. Allemaal gefeliciteerd met het behalen van jullie
clubkampioenschap 2011/ 2012.
Ook waren er die dag leuke workshops zoals balance training, zoeken, schapen drijven
en treiball. Daarnaast kon je hond gekeurd worden middels een sportkeuring, was de
dierenarts aanwezig voor tips en vragen rondom de gezondheid van je hond en kon je
hond getrimd worden. En was dit alles nog niet genoeg, waren er ook nog leuke
kraampjes met speeltjes en lekkers voor de honden.
Als afsluiting was er nog een barbecue waar een ieder kon genieten van heerlijke
hamburgers, kippenpoten, salades en nog veel meer.
Uit ervaring kan ik u vertellen dat de organisatie van een clubdag heel wat werk met
zich meebrengt zowel in de voorbereiding als op de dag zelf. Vandaar aan alle mensen
van de evenementen commissie “Bedankt voor weer een heel leuke clubdag!”
En dan is het toch echt bijna zover…………vakantie! Nog een paar lessen te gaan en
dan zal ook onze club even pauze houden waarin we hopelijk van een heerlijk
zonnetje kunnen genieten.
In week 28 zullen de laatste lessen voor de zomervakantie zijn en in week 33 zullen
de eerste lessen na de zomervakantie weer opgepakt worden.
Uiteraard wordt er in de tussenliggende weken aan onze ‘kleintjes’ gedacht. Ook dit
jaar zal er weer “puppen in de zomer” georganiseerd worden. Vier donderdagen
achter elkaar kun je samen met je pup oefenen met vreemde geluiden, vreemde
voorwerpen, zoek spelletjes, water en noem het maar op.
Rest mij nog 1 ding te zeggen “geniet allemaal van een
heerlijke zomer samen met je hond en ik zie jullie graag in
augustus weer terug op het trainingsveld”
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Apporteersport competitie 2011/2012
Beginners (uitslag over twee wedstrijden)
1e Yvonne Zandvliet met Mistral: 96 punten
2e Clara Boscham met Dinka: 83 punten
Gevorderden
1e Valerie Hoosemans met Jones: 161 punten
2e Cindy van Dolder met Fuzzy*: 145 punten
3e Beate Brouwers met Donna*: 145 punten *
Fuzzy is 2e geworden omdat het de jongste hond is.
Wedstrijd
1e Marlies Kloet met Sticker: 176 punten CLUBKAMPIOEN 2011/2012
2e Anita Metselaar met Hebbuz: 172 punten
3e Anita Metselaar met Toother: 167 punten

Clubkampioen Sticker
Aan de coördinatoren van de andere hondensporten heb ik gevraagd om in het
volgende clubblad ook een stukje te schrijven over de desbetreffende clubcompetities
met een foto van de clubkampioen 2011/2012. (Redactie AHC Clubblad!)
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BEDANKT LEONIE!!!!!
Na zes jaar coördinatorschap van de Opvoed gaat Leonie met deze taak stoppen.
In die zes jaar heeft Leonie dan ook veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de
Opvoed trainingen.
Zo heeft ze o.a. het theorieboek geschreven dat u bij uw inschrijving bij onze AHC
gekregen heeft.
Als actief lid van de werkgroep opvoeding heeft ze bijgedragen aan het opzetten van
de opleidingen van de instructeurs, de ontwikkeling- en uitvoering van de snuffel
lessen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Talloze mailtjes, telefoontjes, bijwonen
van het coördinatoren overleg, voorzitten van trainersvergaderingen enz.
Daarom is een bedankje zeker op zijn plaats,

Bedankt Leonie,
mede namens de AHC opvoedtrainers.
Je opvolger Catharina
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Pups in de zomervakantie
De AHC heeft dit jaar vier weken zomervakantie.
Maar……………………. dan mist uw pup belangrijke ervaringen, daarom is er voor ieder
AHC lid met een pup :

“PUPS IN DE ZOMERVAKANTIE!“
donderdag 19 juli en 26 juli,
2 augustus en 9 augustus
Dit zijn open lessen met iedere avond een ander thema. Denk daarbij aan ‘water’, ‘de
wandeling’ ‘komen bij de baas’ en ‘hindernissen’. Die geleid worden door vrijwilligers
en trainers van de AHC.

De (donderdag)avonden beginnen om 19.30 tot 20.15 uur.
Deelname kost € 3,= per les, dit voorafgaand aan de les ter plekke te voldoen.
Opgeven is niet nodig, gewoon gezellig komen met uw pup.
Het is ook niet noodzakelijk dat u al de vier de avonden komt.

Dus heeft een u pup, en is deze tussen de 7 weken en 6
maanden, kom dan gezellig met uw pup naar de AHC tijdens
de zomervakantie!

Namens de AHC trainers,
Catharina van Klaveren
Coördinator Opvoed
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Afgelopen week heb ik mijzelf twee vrije dagen
cadeau gedaan. Gewoon, omdat het kan. Omdat
een mens zichzelf soms iets moet gunnen. En
omdat je nooit te oud wordt om te spijbelen.
Die vrije dagen vragen bij mij onverbiddelijk om
vreselijk luieren. Het is tenslotte geen werkdag,
dus die dagen dienen gevuld te worden met volkomen zinloze dingen. Uitslapen,
krantje lezen, hondjes wandelen. Als het maar leuk is mag alles. En geloof me, dat
gaat heus niet vervelen, daar voel je je niet schuldig over. Sterker nog, dat ben je
zo’n dag schuldig. Je hebt hem tenslotte betaald om vrij te zijn.
Hoog op het lijstje leuke dingen staan uiteraard de honden. Hoewel ik me regelmatig
afvraag als mijn wekker ’s morgens veel te vroeg af gaat of ik dat gewandel en gehol
nu echt wel heel leuk vind. Maar op zo’n vrije dag na goed uitslapen en een
ontspannen kopje koffie hoef ik me dat niet af te vragen. Wandelen: leuk! Trainen:
nog leuker! Op mijn gemakje trainen op een verder toch volkomen leeg trainingsveld:
heerlijk!
Er zijn van die dingen die je ergens wel weet, maar je niet volkomen bewust bent.
Natuurlijk weet ik wel dat die kantine niet vanzelf schoon wordt. Uiteraard snap ik dat
het gras niet vanzelf zo netjes kort blijft. En de frisdrank in de kantine zal niet
volautomatisch aangevuld worden. Maar ja, ik kom altijd op dinsdag- en
donderdagavond trainen. Dan zie je daar geen mens mee bezig.
Op vrijdagochtend, na een “druk” programma van slapen, koffie, krant en wandelen
dacht ik een leeg trainingsveld aan te treffen. Op een bepaalde manier was dat waar.
Er was letterlijk geen hond te bekennen. Aan mensen daarentegen geen gebrek. Er
wordt gepoetst en geboend. Onkruid werd gewied, bomen gerooid, takken gesjouwd.
Gelukkig hielden al deze actieve mensen rekening met mijn vrije dag en werd een
lekker kopje koffie voor me ingeschonken.
Voor sommige mensen is actief gedrag besmettelijk. Dan gaan ze ook de handen uit
de mouwen steken onder het motto vele handen maken licht werk. Gelukkig ben ik
niet één van die mensen. Deze mensen leken mij zeer capabel en bovendien moet ik
aan mijn nagels denken. Ze mochten eens breken. Dus ik ben lekker naar het
puppieveld gegaan om met mijn hondjes te trainen. En inderdaad, heerlijk genoten.
Ze waren zoet, braaf en knap en al die dingen die ze altijd zijn als er geen
keurmeester naast je staat om je te beoordelen. Om de werkende mensen niet te veel
te storen ben ik stilletjes vertrokken. Bovendien was ik mijn vrije dag nog een
uitgebreide lunch en een lang bad schuldig.
Mocht u nu wel gevoelig zijn voor hulp-besmetting: de schoonmaak- en de
onderhoudsploeg zoeken nog mensen om samen de handen uit de mouwen te steken.
Ik heb me laten vertellen dat het best leuk en gezellig is. Ik kan onder ede verklaren
dat ze goede koffie hebben. En het zit nooit in de weg van je trainingsuren, want op
dinsdag- en donderdagavond plannen ze zichzelf vrij (dus je zit ook nog eens niet aan
vaste tijden vast). Werkelijk, als ik niet zo lui was zou ik het wel weten. Gelukkig is er
voor luie mensen ook nog een alternatief: een stukkie typen voor het clubblad. Ook
belangrijk, toch?
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Al vele jaren doe ik met mijn honden
behendigheid. In de loop van ongeveer 25
jaar hebben wij meerdere honden gehad,
verschillende rassen, allemaal even lief en
de een wat enthousiaster in de sport dan
de ander. Zelf heb ik wat dat betreft ook
verschillende stadia doorlopen.
Toen de kinderen nog klein waren was er minder tijd voor de hondensport dan nu ze
groter zijn en het huis uit zijn. En naar mate er meer tijd voor de sport kwam werd ik
steeds fanatieker. Al bleef mee doen altijd het belangrijkste, winnen werd ook steeds
belangrijker maar dan vooral om te zien hoe ver we konden komen op Nederlands
niveau.
Dat laatste is natuurlijk afhankelijk van de hond die je hebt en van je eigen conditie.
Nu is het zo dat we na een 1e Australian Shepherd een 2e kregen die, zoals we graag
wilden, wat atletischer gebouwd was. En dat is onze Dani, geboren op 2 juni 2007 in
Friesland.
Zodra Dani behendigheid kon doen bleek dat hij er erg veel aanleg voor had en dat
opende perspectieven. In korte tijd waren we bij de FHN gepromoveerd naar de Cklasse. Toen zijn we ook voor Cynophylia wedstrijden gaan lopen en ook daar lukt het
redelijk snel om in de C-klasse te komen.
Een toppertje dus onze Dani, maar helaas sloeg het noodlot toe en liep ik als handler
een langdurige hamstring blessure op waar ik al gauw 2 jaar last van gehad heb. Dat
maakte dat onze ontwikkeling even stil kwam te liggen.
In de periode van het snelle promoveren was de droom ontstaan om ooit eens aan
een internationaal toernooi mee te kunnen doen. Door de blessure zag ik deze droom
in duigen vallen en dacht ik dat het ons niet meer zou gaan lukken.
Uiteindelijk ben ik van mijn blessure afgekomen en ging ik er weer in geloven.
In 2011 kwalificeerde we ons voor het WAC (world agility championship), ik was reuze
trots op mijn kleine ventje, maar helaas werd dit WAC gehouden in Amerika. Na lang
wikken en wegen en omdat er uiteindelijk te weinig Nederlanders zouden gaan heb ik
besloten om niet te gaan. Balen natuurlijk, want nu is het een keer gelukt om te
kwalificeren en nu gingen we niet!
Begin 2012 werd een kwalificatie wedstrijd gehouden voor het WAO (world agility
open championship) en deze zou in België gehouden worden. Gelukkig hadden we een
goede dag en lukte het om ons te kwalificeren.
Van 17 t/m 20 mei werd het WAO te Neeroeteren in België gehouden en wij mochten
mee doen!
Een droom ging uitkomen!
Met een team van 24 honden en mensen zouden we Nederland vertegenwoordigen.
Greetje Timmer heeft een mooi embleem ontworpen wat op onze oranje shirts
gedrukt ging worden. Je moet als land toch goed herkenbaar zijn op zo'n toernooi.
Heel veel landen waren vertegenwoordigd, sommige met heel veel en soms was er
maar 1 combinatie van een land.
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Het WAO Team
Onze coach had nog een hele trainingsdag georganiseerd met parcoursen van het
voorgaande jaar zodat we een beetje wisten wat we konden verwachten.
En naar mate de datum naderde werd ik steeds zenuwachtiger en dacht dit gaat nooit
goed komen. Als ik zover van te voren al zo zenuwachtig was hoe moest het dan op
de wedstrijd zijn?
Na lang zoeken was het me gelukt om een huisje in de beurt van Neeroeteren te
vinden waar we konden verblijven. Veel van het team gingen bij het wedstrijdterrein
kamperen, maar dat zag ik niet zo zitten een huisje vond ik toch net wat
comfortabeler.
Op woensdag ben ik afgereisd naar België, de omgeving verkent en gekeken op het
wedstrijdterrein. Donderdag moesten de honden allemaal gekeurd worden en omdat
Dani helemaal niet van vreemde mensen houdt hoopte ik dat dit geen problemen zou
geven, maar daar had ik me niet druk over hoeven maken. Er werd alleen even naar
het hart geluisterd en ze moesten gemeten worden. Volgens de meting was Dani 3 cm
gekrompen :), maar daar hadden meer grote honden last van. Na de keuring was er
een team bespreking en daarna mochten we met 24 combinaties 30 minuten trainen.
Er stond een parcours waar niets aan veranderd mocht worden behalve de hoogte van
de sprongen. Er was uitgedacht dat we met 2 hoogtes tegelijk op een half parcours
konden trainen, daarna snel wisselen en daarna de andere 2 hoogtes. Het was ook
vooral een training om de honden te laten wennen aan de toestellen en de
ondergrond.
Het was de meest intensieve training ooit. Tijdens de training kwamen 2 personen in
botsing met elkaar en zij liepen beide een zere knie op wat gelukkig er niet toe leidde
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dat ze niet mee konden doen. Er was voordat we begonnen al een combinatie
uitgevallen door een blessure van de baas.
Op donderdagavond was er een openingsceremonie waarbij alle landen en officials
werden voorgesteld. Alle landen gingen een voor een de binnenring in. Dat was een
mooi gezicht.
Het aller mooiste was dat er een hele groep AHCers al op de tribune zat om Nederland
toe te juichen en ze waren een beetje speciaal voor Dani en mij gekomen dat maakte
het extra speciaal!
Het Nederlandse team was wel een beetje jaloers op mijn fanclub. Deze fanclub had
er wel heel wat voor over om te komen kijken. De meesten hebben in tenten
gekampeerd en dat terwijl het 's nachts niet warm was en de weersvoorspellingen niet
erg gunstig waren.
Ik had gedacht dat Dani heel erg onder de indruk zou zijn van alle herrie tijdens de
ceremonie, maar hij was er heel rustig onder. Ging op zijn gemak in het zand liggen
zo van ….ik hoor wel wanneer het spannend gaat worden.
Na de ceremonie werd er nog een foto gemaakt van het hele team en toen iedereen
vroeg zijn mandje in, want op vrijdag moesten we allemaal al om 7.30 parcoursen
verkennen.
De parcoursen kreeg je aan het begin van een dagdeel op papier waarna je de
parcoursen werkelijk kon
gaan
verkennen.
De
Nederlanders
zaten
in
groep
C
en
moesten
beginnen met het spel
snookeren. Voor FHN lopers
een bekend spel, maar voor
Cyno
lopers
totaal
onbekend. Wel een keer
getraind, maar verder niet.
Met dit spel werd ik 3e met
even veel punten als de
nummers 1 en 2 welke een
snellere tijd hadden.
Derde plaats!
Verder moest ik een vast parcours en een jumping lopen, lukte het om overall met
deze 2 parcoursen bij de bovenste 80% te eindigen dan mocht ik de volgende dag
weer een vast parcours en een jumping lopen. Wonderwel eindigde ik na 1 dag op de
15e plaats, iets waar ik best trots op was.
Zaterdag dus weer vroeg op om parcoursen te verkennen en 's middags nog een
gambling lopen wat een een spel is. Gambling en snooker werden bij elkaar opgeteld
voor een totaal uitslag op de games. Helaas ging de gambling niet zo goed en konden
we geen podiumplaats behouden.
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Van de andere 2 parcoursen 's morgens liep ik op 1 een diskwalificatie waardoor ik
overall op de 24e plaats kwam te staan. Slechts de 1e 20 mochten mee doen aan de
finale op zondag.
Al met al was ik helemaal niet ontevreden met mijn resultaten. Ik vond het ontzettend
gaaf om mee te mogen maken en ik moet zeggen het smaakt naar meer!
En hoe was het nu met mijn zenuwen gesteld dit toernooi? Van tevoren was het heel
erg zoals ik al schreef, maar zodra ik daar eenmaal was ging het een stuk beter. Wel
gezonde wedstrijdstress, maar verder niet. Bij Dani leek er ook wel een knop
omgegaan te zijn, heel rustig kon hij op zijn beurt wachten. Mensen mochten hem
aanhalen, andere honden mochten aan hem snuffelen het gaf hem niets. Deze
houding had ik niet van hem verwacht en het had helemaal geen invloed op zijn
prestaties, want hij ging er steeds vol voor!
En hoe heeft de rest van de Nederlanders het gedaan? Ook helemaal niet slecht...
Nederland had in de finale 1 gouden plak en 2 zilveren, iets om trots op te zijn!
Fans bedankt mede dank zij jullie was het een speciaal feest!
Wat kunnen dromen toch mooi zijn!

WAO Fans!
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Nieuwe Fotowedstrijd !
De meeste kennen inmiddels wel de fotowedstrijd
op de website van de AHC. Ieder kwartaal wordt uit
de ingestuurde foto’s de nummer 1, 2 en 3
gekozen. Naast de eeuwige roem, ontvangt de
winnaar zijn of haar foto op canvas.
Deze wedstrijd is ontstaan nadat Marlies Kloet op 11 april 2009 een fotoworkshop van
Ron Baltus had georganiseerd bij ons op de club. Inmiddels dus al 3 jaar mag elk lid
mag 3 foto’s per kwartaal insturen. Er is geen thema, gewoon, een leuke of knappe
foto van je hond.
Nu wordt er eenmalig een wedstrijd aan toegevoegd. De omslagen voor het clubblad
moeten namelijk weer worden gedrukt. De huidige foto’s staan er al weer enige tijd
op, dus tijd om al onze AHC fotografen op pad te sturen met een missie.
We zoeken dus foto’s van alle (wedstrijd)sporten
Dus; apporteren behendigheid, CombiSport, Flyball,
per categorie worden ingedeeld. Op de foto’s kan
Inzenden kan binnenkort, houd de site in de gaten.
Dus sleep mee die camera, zoek in je archieven en
graag tegemoet.
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die bij de AHC worden gegeven.
GG en Opvoeden. De foto’s zullen
via de website worden gestemd.
stuur je beste foto in, we zien ze
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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!
Wij danken de organisatie en leden
van AHC voor een geslaagde en goed
verzorgde clubdag.
Wij feliciteren diegene met nr.0532
met het winnen van een doos Barf
menu, vers vlees voeding

Bezoek NU onze webwinkel
Op www.petsplace.nl
Bestellen kan ook in de winkel!
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Nu cool de zomer door met onze
coolbanden en of cooltuigjes voor
de hond.
Bij inlevering van de ingevulde
hoekbon ontvangt u 15% korting op
deze banden

Ook cool de volgende aanbieding:
15 % korting op ADVANTIX tegen
vlooien, teken, muggen, zand- en
stalvliegen.
Aanbiedingen gelden t/m 4 aug.

Postcode
…..
17

1. Stel jezelf even voor, wat is je rol
binnen de Alphense Hondenclub?
Ik ben Corry Noordsij, kraamverzorgster en
doe flyball met mijn hond Bruce.

2. Hoe lang doe je dit al?
Ongeveer een jaar of 7.
3. Hoeveel honden heb je op dit moment?
1 hond.
4. Wat is de volledige naam en geboortedatum van je hond?
Enso Bruce Chanouk van Aqualand, hij is op 01-11-2003 geboren.
5. Hoe ben je aan hem gekomen?
Via internet, gekeken bij Bouvierskennels, kwamen we toen achter een adres in
Maassluis. Daar hebben we hem gekocht en meegekregen toen hij 6 weken oud was.
Bruce heeft dus ook een stamboom.
6. Heb je cursussen met je hond gevolgd? Welke?
Toen hij pup was bij Suzanne in het Archeon de puppycursus en verder bij de AHC de
SHH en GG 1 en 2 en toen gaan flyballen.
Op de clubdag heeft Bruce een workshop schapendrijven gevolgd, volgens de trainster
had hij er aanleg voor. Dat is wel leuk om te horen, ga nu kijken of er misschien
ergens in de buurt een of andere cursus daarin is.
7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je hond?
Leukste is dat Bruce eigenlijk altijd wel vrolijk is en voor ons erg lief. Minst leuke is
dat hij tegen vreemden nog weleens kan blaffen, doet hij dan ook tegen de honden.
(waarschijnlijk onzekerheid ) Maar zo’n zware blaf is niet echt leuk, vooral kinderen
schrikken dan erg. Bruce zelf vindt kinderen echt leuk, hij wil ook met ze spelen, maar
ja die kinderen willen niet altijd!!
Bruce is ook heel sterk, soms kan ik hem amper houden. En wat jammer is, is dat
Bruce het flyball terrein als zijn territorium ziet, hij heeft bepaalde honden die hij niet
zo mag. Wil dan ook een soort uitvallen naar ze, dat is jammer.
En hij is erg waaks, als de huisbel gaat enzo en hij blaft ook nog tegen vrienden die
bij ons thuis komen en die hij al jaren kent. Of als hij een hond buiten ziet of als hij in
de auto zit kan hij ook aardig tekeer gaan. Helaas…
8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je hond?
Tennisballen en allerlei speeltjes met een piep erin, die maakt hij dus in zeer korte tijd
kapot. Ook babyspeelgoed (piepje!!) vindt hij zeer aantrekkelijk.
9. Wat eet je hond het liefst?
Kaas
10. Wat of waar zijn de favoriete slaapplaatsen van je hond?
Op mijn bed en binnen tegen de bank aan op zijn rug.
11. Gaat de hond mee op vakantie?
Nee.
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12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu
hebt? Waarom wel of niet?
Ik heb hiervoor ook een Bouvier gehad en die is bijna 16 jaar oud geworden. Hoop
Bruce dus nog wel wat jaartjes te hebben. En een andere hond tegen die tijd, dat
weet ik nog niet.
13. Wat is het dag patroon van je hond? (Bijvoorbeeld is je hond de halve of
hele dag alleen)
Bruce slaapt veel. Als ik werk is hij alleen thuis. Maar mijn zoon Sonny is regelmatig
thuis, die laat hem dan uit. Als ik uit het werk kom dan ga ik vaak met hem naar een
veldje om met tennisballen te gooien.
14. Wat wil je graag nog bereiken met je hond?
Hoop hem nog een tijd te hebben, lekker flyballen met hem en ook naar het strand of
naar Reeuwijks Hout met hem gaan, zwemmen vindt hij ook erg lekker.
15. Loop je wedstrijden/shows?
Nee, niet meer.
Ik geef de pen door aan Patrick Zuidam…………
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Op een leeftijd van 6 maanden
was
Brenn
nog
aan
het
wisselen, hoewel de meeste
tandjes en kiesjes al vernieuwd
waren. Alleen zijn hoektandjes
moesten er nog uit, die wilden
nog niet zo erg… nou, daar kon een leuk trekspelletje (Brenn’s favoriet) wel bij
helpen! Dus nu heeft hij zijn “echte” gebit, dat dat allemaal past in dat kleine bekkie…
het blijft me verbazen…
Zijn
uiterlijk
is
ook
nogal
veranderd. Van een fluffy puppeding met rare sprieten aan z’n
billen naar een heuse Sheltie met
prachtig lang haar. Oké, het
onderhaar moet nog terugkomen
maar toch… je kan nu al zien dat
het een mooi manneke wordt.
Waarschijnlijk krijgt hij de langste
en dikste vacht van al mijn
Shelties… het kan raar lopen LOL.
Brenn neem ik vaak mee, ook naar allerlei “honden-gedoe”… de socialisatie stopt
tenslotte niet na de 16 weken. Zo zijn we naar de Behendigheid wedstrijd bij de AHC
wezen kijken. Altijd een hele happening met héél veel honden, héél veel mensen en
héél veel drukte! Geen probleem, zelfs de geluidsinstallatie werd genegeerd. Brenn
vindt al die andere honden veel te interessant. Hij vindt zichzelf fantastisch en wil
super graag spelen. En duikt bij zowat elke hond bovenop de kop. Daar komt dus de
uitdrukking “Sheltie in your face” vandaan ha ha! Maar het leukste was wel dat hij op
die dag allemaal familie tegenkwam. Zijn opa Lucas, tante Blossom, oom Dinky Dutch,
half-oom Jive, half-tante Summer en nichtje Juul bijvoorbeeld. Vooral die laatste was
dolle pret, die twee tuimelden over het halve veld heen. Mensen zijn ook geweldig.
Voor knuffelen heeft hij niet zoveel tijd, maar spelen wil hij maar al te graag! Leuk om
je hondje zo’n pret te zien hebben..
Ook gaat Brenn mee naar de
Obedience wedstrijden, ik oefen en
speel daar ook vaak, kan hij alvast
wat wennen. En ook daar weer
omgaan met vreemde mensen
natuurlijk.
Op
één
van
die
wedstrijden was er een Engelse
keurmeester die helemaal wég van
hem was. Zag ik Brenn ineens op
zijn arm, had hij hem gewoon van
de lijn geknipt en meegenomen.
LOL.
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Combisport wedstrijden zijn voor Brenn ook “verplicht”. De laatste keer zijn we met
Tessa mee gereden. Brenn voorin op schoot, met een handdoekje paraat. Want Brenn
is weleens wagenziek, gelukkig een stuk minder dan voorheen. En nu ging het dus
goed! Hij zat heel eigenwijs met zijn voorpootjes op het dashboard of “hing” tegen het
zijraam aan… en maar naar buiten blijven kijken. De lucht uit de roosters was ook erg
interessant. Tessa ook, maar bij haar op schoot klimmen vond ik minder geslaagd
LOL. Op de wedstrijd zelf gedroeg hij zich keurig, heb hem tussendoor ook mee
genomen om te kijken naar de andere honden en mensen. Tussen de middag met
hem het spel gedaan. Door de poortjes ging leuk, maar de tunnel was geen succes.
Die lag in een scherpe bocht en dat vertrouwde Brenn toch niet zo. De sprongetjes
waren echt wel laag, maar Brenn vond ze toch te hoog, dus kroop hij er maar
onderdoor.. Tja, dat kan als je zo klein bent….. Uiteindelijk toch zover gekregen dat
hij er overheen sprong. Hij werd naar behoren bejubeld LOL
De trainingen in de puppen-klas, bij de AHC, gaan naar tevredenheid. Hij heeft goed
aandacht voor me tijdens het meelopen en de andere oefeningen zijn geen probleem.
Langs de andere pupjes lopen gaat óók goed, zelfs langs “vreemde mannen”
voorkomen ging opperbest. Het blijven moeten we nog wel wat gaan oefenen, maar
daar hebben we ook de Opvoed 1 en 2 nog voor. We hebben natuurlijk ook leuke
spelletjes gedaan. Zoals het speeltje zoeken onder een afdakje (had verwacht dat
Brenn dat niet zou lukken, maar hij heeft me aangenaam verrast!) of door een
tunneltje lopen en over een (heel lage) hoogtesprong springen. Bij de laatste les
moesten we met een bal op een lepel een zigzag-parcours lopen en dan aan het eind
zelf gaan zitten en de pup laten liggen. Ging super! Bij de anderen trouwens ook… We
hebben een leuke tijd gehad in de Puppyklas en ook veel geleerd. Bedankt Mirjam!
Tijdens Pinksteren heeft Brenn zijn allereerste heuse Obedience Seminar gehad! Van
een Engelse keurmeester. Daar bleek dat hij met het heelwork (=volgen) best wat
meer mag gaan doen, hij
is al een stuk sterker
geworden en heeft veel
“drive”. Dus ik mag mijn
hand wat hoger houden,
waardoor Brenn prachtig
gaan steppen. De laatste
tijd
wilde
hij
slecht
spelen (“geef mij maar
lekkers”)
maar
dat
hebben
we
kunnen
verhelpen door te clicken
als
hij
het
speeltje
aanraakte. In één sessie
had Brenn door dat hij,
om voer te krijgen, eerst moest gaan spelen. Slim ventje! Nu moeten we nog wat
gaan werken aan het apporteren, daar hebben we nog wat problemen mee… Maar
komt vast goed!
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Omdat Brenn zo klein is zal hij nooit een echte
“showhond” worden. Maar een aantal mensen
hebben net zolang aan mijn hoofd gezeurd tot
ik toch heb ingeschreven voor de Jonge
Honden Dag van de Sheltie-vereniging. Dus
Brenn
netjes
geknipt,
geborsteld
en
gewassen… hij vond het maar niks, was “not
amused”. Maar ik moet zeggen, hij zag er knap
uit! Al het nog resterende puppyhaar was er
gelijk uit en hij was net een echte Sheltie…
Eenmaal in Kerkwijk vond hij het helemaal
geweldig.. allemaal Shelties om mee te
ravotten! En mensen die met hem wilden
knuffelen en spelen, ook niet verkeerd…. In de
ring en op de showtafel gedroeg hij zich keurig
en tot mijn grote verrassing werd hij verkozen tot “Meest Opmerkelijke Pup”. De
keurmeester zei dat alles in verhouding was, alleen te klein (zeker voor een reu). En
dat het een schatje was om te zien. Nou, ik kon dat natuurlijk alleen maar beamen….
Hij kreeg een enorme rozet (véél groter dan hemzelf),een certificaat (voor mij) en een
paar zakken voer (voor hem). De dag afgesloten met een workshop Dogdance, hij
heeft geleerd om door mijn benen te weven, heel erg grappig…
Wat trouwens ook erg leuk was: de Clubdag! Want daar heeft Brenn mee gedaan met
de Workshop Schapendrijven… eerst zaten de schapen nog opgesloten en mocht
Brenn aan ze ruiken. Hij durfde er wel dichtbij te komen, maar ging dan van een
afstandje staan keffen. Zodra de schapen los waren en gingen lopen was Brenn’s
interesse gewekt en ging hij erachter aan. En kwam er toch wel aardig dichtbij! Maar
dan rook hij ineens die overheerlijke schapenkeutels en dat moest natuurlijk geproefd
worden. En hé … er liep ook nog een Border Collie … even kijken of die wil spelen!
Nee.. helaas… dan maar weer achter die schapen aan. Op een gegeven moment ging
hij er zelfs omheen rennen, prachtig om te zien. Conclusie: dapper ding, natuurlijk
nog erg jong maar hij heeft zeker interesse! Ik zou het leuk vinden om te gaan doen,
maar ja…. Te weinig uren in de dag! Dus ik hou het voorlopig maar even bij de AHC
en de Obedience voor de kleine Brenn…
Het lijkt nu net of Brenn alleen maar mee gaat naar allerlei evenementen, maar de
meeste tijd is hij natuurlijk gewoon bij mij thuis. Bijna elke dag gaan we ’s ochtend
een flink stuk wandelen, met mijn Uitlaatdienst. Ook daar is hij totaal niet bang voor
andere honden en rent hij dapper mee. Hij is nu niet meer zo onbeholpen en kan al
flink hard rennen. Nog niet de snelheid van Isthan of Ashlinn, maar nog even en dan
kan hij ze bijhouden. Daardoor heeft hij ook al behoorlijk wat uithoudingsvermogen
opgebouwd. Hij is thuis als eerste weer wakker en gaat dan huisgenootje Ashlinn
plagen. De arme meid heeft dan geen rust, ze is veel te aardig voor hem. Moeder
Aimey wil ook wel met hem spelen, maar kan hem dan ineens flink op zijn nummer
zetten. Als dat gebeurt wijkt hij vaak uit naar de katten, die dat gedoe van Brenn
maar lastig vinden LOL. Maar ook die zijn eigenlijk veel te lief, alleen mijn oudste,
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Nirvayne, deelt wel eens een tik uit. Gelukkig begrijpt Brenn die (overduidelijke) hint
dat hij ermee moet kappen en druipt dan teleurgesteld af…
Nu, op een leeftijd van bijna 8 maanden, weegt Brenn nog nét geen 4 kg en is hij 32
cm hoog. En ik denk dat het daar wel bij zal blijven. Maar ik moet zeggen, het heeft
ook wel wat…. zo’n klein hondje….
Tot de volgende keer!
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Ook in juni hadden we weer een examen. De dag
begon met regen, maar we hebben mazzel
gehad en hebben het examen droog kunnen
afleggen.
We begonnen vroeg, 9.00 uur was de planning
om te starten, het voordeel is dat je dan niet de
hele ochtend of dag er tegen op ziet. Want ook deze dag spelen de zenuwen zeker
een rol.
Zo’n volg parcours is niet lang, maar is voldoende om te zien of de hond (en handler)
de oefening beheerst. Neem je tijd dan ook om rustig te beginnen, vraag aandacht
van je hond, zorg ervoor dat je zelf weet wat je gaat doen en geef je hond een rustig
maar duidelijk commando. Klinkt heel simpel, maar zeker op examens zien we vaak
dat men (door de zenuwen) toch nog wel een van deze stappen, in willekeurige
volgorde, vergeet. Vaak valt het op dat men met een te korte lijn loopt, waardoor
deze eerder strak staat en dit ook terug te zien is in de beoordeling.
Voedsel weigeren is ook een oefening waar veel mensen tegenop zien. Vaak zien we
dan ook op een examen dat men te veel afstand neemt van de bakjes, waardoor de
keurmeester genoodzaakt is een onvoldoende te schrijven.
Vraag aandacht van je hond voor deze oefening, als de hond naar jou kijkt, kijkt ie
niet naar het voer.
Onderstaande kandidaten hebben het examen afgelegd, voor degene die geslaagd
zijn, van harte gefeliciteerd! Ben je gezakt, geef niet op, je hond is nog steeds je
beste vriendje/vriendinnetje en samen komen jullie er echt wel!

JMA Peelen met Joep
Ivonne Smit met Bootz
Jeroen van Driel met Koss
EL Boomstra met Benji
I Verbaan met Jackie
Yvonne van Zeijl met Nora-Bobby
I Langendam met Deacon
Monique Zuidam met Olly
Yvonne Luiten met Velvet

Gezakt
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Gezakt
Gezakt
Geslaagd
Gezakt
Gezakt
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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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Op deze dag was eigenlijk alleen een SHHexamen gepland. Maar er waren 2 deelnemers
van een andere vereniging (een kynologen
club) die zich via de FHN hadden aangemeld
om bij ons GG1 en GG2 examen te komen
doen. Er waren 10 SHH kandidaten, dus we
hadden nog 5 of 6 plekken die we mochten aanvullen met GG-ers. Achteraf waren er
nog meer gegadigden en hadden we misschien beter nog een keurmeester erbij
kunnen vragen zodat we nog meer mensen examen hadden kunnen laten doen. Maar
dat is achteraf…..een les voor de volgende keer.
Over het GG examen: Er waren 5 kandidaten, 3 voor de GG1 en 2 voor de GG2.
We begonnen met de GG2.
We hadden Ton met Layca van onze eigen club. Layca deed het heel goed. Ze volgde
keurig. Ze ging als een speer, geweldig vooruit. Maar helaas bij het apport over de
hindernis kon ze niet wachten op het teken van Ton. Omdat ze dat nog nooit eerder
had gedaan wist Ton ook niet hoe hij moest reageren. De keurmeester beoordeeld dat
als “onhoudbaar inspringen” en dus met een 0. Toen Layca ook nog het verkeerde
stokje terugbracht met het sorteren (ook een 0), toen was de kans op het diploma
verkeken. Je kunt dan niet meer genoeg punten halen om te slagen. Helaas.
Als tweede Marian Lensen met de Berber Sennen Britt. Britt heeft bij ons op de club
tijdens het vorig examen haar FHN GG1 diploma gehaald en ze ging nu op voor haar
GG2 diploma. (Britt heeft bij een andere organisatie al een GG3 diploma gehaald)
Britt is een ervaren en goed getrainde hond. De meeste punten die ze miste waren
dingen die Marian verkeerd deed. Het was een keurig examen en ze waren dan ook
met vlag en wimpel geslaagd.
Daarna volgde de GG1.
Als eerste was Maria Groot met de Hollandse herder Speer. Op zich ging het helemaal
niet verkeerd met Speer. Het ging ook niet geweldig, maar ik had het idee dat Speer
best had kunnen slagen. De laatste oefening was het sorteren. Omdat Maria eerder
een ander GG programma heeft gelopen was zij niet helemaal op de hoogte van de
regels. Speer ging voor het commando al aan het zoeken. Hij bracht overigens perfect
het goede stokje binnen, maar doordat hij voor het commando al startte kreeg hij
voor deze oefening een 0. Mede hierdoor kwam hij uiteindelijk 4 punten tekort om te
slagen.
Als 2e was Marlies Kloet met Toother. Anita had zichzelf opgegeven met haar hond
Toother, maar omdat Anita er zelf niet was moest Marlies maar met haar hond lopen.
Toother bleef helaas niet zitten tijdens de oefening Zit-blijf en Toother sprong in bij
het apporteren. Hierdoor kwam zij ook punten te kort om te kunnen slagen. Ik vond
het knap van Toother, want ze deed wel erg haar best om Marlies te ‘kunnen lezen’ .
Marlies is toch een heel andere geleider dan dat Anita is.
Als laatste was Marian Lensen met Fleur, een Berner Sennenhond. Fleur was loops en
een loopse hond heeft haar gedachten toch vaak ergens anders. Dus Fleur liet zich
niet zo zien zoals ze zich anders laat zien. Helaas ook zij had niet genoeg punten (3
punten kwam ze tekort) om te kunnen slagen.
Het volgende GG examen is op zaterdag 1 september.
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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.
In het laatste clubblad beschreef ik dat het
misschien tijd werd voor een carrière switch voor Stoer.
Zijn aanleg voor het speuren en zoeken was één van de redenen dat ik me met Stoer
aanmeldde bij de Speurhonden Instructie School in Beverwijk.
Ik heb daar veel geleerd en Stoer ook.
Zo duidelijk als wij mensen voetafdrukken in vochtig zand zien, zo helder en
onmiskenbaar onderscheidt de hond ontelbare geuren. Ook als sporen al uren oud zijn
en voor het menselijk oog allang niet meer zichtbaar, dan kan de hond het spoor met
zijn neus nog altijd feilloos volgen.
De reukzin van honden is dus veel beter ontwikkeld dan bij de mens. In de eerste
plaats komt dit door het grotere aantal reukcellen. Maar de kwaliteit van de reukzin
wordt echter ook door andere factoren bepaald, want metingen hebben aangetoond
dat het reukvermogen van een hond rond één miljoen keer beter is dan dat van de
mens. Zo kan hij bijvoorbeeld de geur van zweet van mens en dier in miljoenvoudige
verdunning waarnemen en herkennen! Hetzelfde geldt voor vetzuren en andere
geurstoffen.
In de hersenen worden de binnenkomende signalen verwerkt. De reukhersenen
(gedeelte van de hersenen waar de geuren terecht komen en worden ‘beoordeeld’.)
zijn in vergelijking met de mens ook veel groter.
Als je dit allemaal weet, dan is het voor een hond dus
eigenlijk een makkie om sporen uit te lopen.
Het heeft meer te maken met de motivatie van de hond en
zijn concentratie vermogen.
Maar ook met de motivatie van de geleider of trainer.
Want het kost vreselijk veel tijd.
De hond moet leren sporen uit te lopen van verschillende
mensen op verschillende terreinen.
Gras, bos, akker, weiland, zand, straat, langs en door
sloten, asfalt, blubber en zelfs gravel. Je moet zo veel
mogelijk situaties oefenen zodat de hond zo veel mogelijk heeft meegemaakt.
Je moet verse sporen oefenen, je moet oude sporen oefenen. Je moet sporen langs
koeien oefenen, je moet sporen over terrassen oefenen. Je moet in de warmte
oefenen, je moet in de regen en ook in de vrieskou oefenen.
Een voorbeeld van een examen is een spoor van 1200 meter, wat 20 minuten oud is,
over verschillende ondergronden en met verschillende afleidingen. Onderweg zijn er 1
of 2 voorwerpjes die de hond moet verwijzen of apporteren.
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Ik zal eerlijk zeggen. Ik vind het aanleren heel leuk. Maar zodra de hond het kan, dan
vind ik er niets meer aan.
Op een gegeven moment stond ik in een bos in de buurt van Beverwijk samen met
Stoer. Er werd een pad aangewezen. “Het spoor loopt die kant op”…….”ga je gang”.
Ik laat Stoer naast me plaatsnemen en geef hem het commando “spoor”. Stoer heeft
een speurtuig aan en ik houd de lijn vast wat aan dat tuig zit. Stoer begint op de
grond te snuffelen en vindt het spoor (tenminste… dat denk ik). Vervolgens trekt hij
mij zowat uit mijn verschoning in zijn haast om dat spoor te volgen. In rap tempo
loopt hij met zijn neus 10 cm boven de grond het pad af. Het erge van de hele situatie
is dat je zelf geen idee hebt of het goed gaat. Je hebt ondertussen geleerd om je hond
te lezen, zodat je kunt zien of hij ‘nog op het spoort zit’ of dat hij ook ‘het spoor
bijster is’. Wanneer hij het spoor kwijt is, dan kun je even een klein stukje achteruit
lopen in de hoop dat hij het spoor weer
opvangt. Als dat gebeurt dan zie je dat
vaak overduidelijk aan de hond, alsof hij
zelf ook blij is het weer gevonden te
hebben. En als je hond het spoor echt
kwijt is, dan ga je terug naar een punt
waar je zeker wist dat het spoor er nog
was en zet je je hond opnieuw op. Je
moet dus altijd goed op je hond blijven
letten.
Ik moet zeggen …..ik liep daar…in een diep en donker bos, voortgetrokken door mijn
hond, mezelf te bedenken of ik het 06 nummer van Cor wel in mijn telefoon had
opgeslagen, zodat ik hem kon bellen als ik in Den Helder aangekomen was met de
woorden…. ‘Tja, Ik denk dat hij het verkeerde spoor had’.
Stoer volgde nog steeds het spoor (of deed alsof, dat weet je op dat moment dus
niet) en ik liep achter hem aan. Op een bepaald moment komen we uit het bos en
komen we bij een restaurantje met een terras. Ik dacht nog: “als hij nou maar niet als
een blinde het spoor blijft volgen en alle stoeltjes en tafeltjes omver kiepert.”
Gelukkig dat deed hij niet, maar ik zag wel aan hem dat hij het ook niet meer zeker
wist. Ik heb hem begeleid om om het terras heen te lopen om dan te hopen dat hij
het spoor weer op zou pakken en dat was wat er gebeurde. Stoer ging weer als een
raket…. Over paden, langs en door greppels over verharde wegen en toen…… voor
mijn gevoel na uren…. stond daar de spoorlegger!!! Joepie!!! We hadden hem
gevonden….pff. Stoer kreeg een grote beloning, want dat had hij wel verdiend en
ik??? Ik dacht……dit is niet mijn ding!!
Cor bleek op afstand steeds mee te hebben gelopen (maar dat wist ik niet) en had
dus precies gezien hoe het was gegaan. Hij was erg tevreden en enthousiast.
Als huiswerk kregen we op dat we vaak lange en wat oudere sporen moesten gaan
uitlopen. Maar ja…ga maar eens iemand vinden die een paar keer in de week een
spoor van minimaal een half uur voor je uit wil gaan lopen. En dan…waar moet ik de
tijd vandaan halen omdat te gaan doen? Volgende keer… hoe het verder ging met het
speuren en hoe Stoer bij de politie terecht komt.
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Ze hadden het al dagen vooraf voorspeld.
Het zou die zondag regenen…. En dat deed
het ook. De hele dag…. Het ene moment
iets harder dan het andere, maar het
regende.
Er waren 24 deelnemers. Dat zijn er niet
veel, maar voor een GG wedstrijd is dat geen slechte opkomst. Dat kwam natuurlijk
omdat er 16 AHC-ers in hadden geschreven.
Als keurmeesters waren er Johan de Lange en Jack van Rengs van de FHN en als
ringmeesters hadden we onze eigen Suzanne Klaus en Ilonka Teuben.
Als barpersoneel waren er Pim en Nelly. Dankzij het slechte weer was het de hele dag
wel gezellig in de kantine.
GGB. Er waren 8 deelnemers, waarvan 3 van de AHC.
1e plaats
2e plaats
3e plaats

Arie van Loon met Boris
Michèle Taffijn met Dinky Dutch van de AHC
Phaedra van Westen met Jive van de AHC

GG1. Er waren 7 deelnemers allemaal van de AHC. Nadat de prijsuitreiking was
afgerond bleek dat er een tel of schrijffout was gemaakt en bleek dat de nummers 2
en 3 waren omgedraaid.
Dit is de uiteindelijke uitslag.
1e plaats
Anita Metselaar met Toother van de AHC. Zij hebben ook hun
GG1 diploma gehaald.
e
2 plaats
Myriam van Efferen met Guinness van de AHC.
e
3 plaats
Michèle Taffijn met Clip van de AHC. Ook zij hebben hun
diploma gehaald.
GG2. 5 deelnemers, waarvan er 4 van de AHC.
1e plaats
Rinske Groen met Buzzard van de AHC
e
2 plaats
Sandrina Hoogeveen met Missy van de AHC
e
3 plaats
Anette Lens met Blacer van de AHC
GG3. 4 deelnemers. Mara met 2 honden en Marlies en Anita van de AHC.
1e plaats
Mara Kingma met Yari
e
2 plaats
Anita Metselaar met Hebbuz van de AHC
e
3 plaats
Mara Kingma met Koosje
Om 4 uur was de prijsuitreiking en toen werd het droog.
Al met al was het een geslaagde wedstrijd met een gezellige sfeer.
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Cesar Milan wie kent hem niet??
Cesar Milan is uitgebreid bekend als The
Dogwisperer en heeft zijn eigen televisie
programma op National Geographics.
Cesar Milan is geboren en opgegroeid in
Mexico. Hij stond dicht bij de natuur en heeft
naar eigen zeggen in die periode de taal van de honden geleerd. Toen hij 13 jaar was
stond hij in zijn omgeving al bekend als “El Perrero”, Spaans voor “de hondenman”,
omdat hij tien Rottweilers tegelijk kon leiden en uitlaten. Door zijn rehabiliterende
werking op honden en hun eigenaren werd hij via via steeds bekender en op
volwassen leeftijd is hij in de Verenigde Staten gaan wonen en is hij het “dog
psychology center” begonnen. Hier worden honden “heropgevoed” en er wordt
mensen geleerd hoe ze beter met hun hond om moeten gaan.
Op maandagavond 21 mei waren Marlies en ik allebei uitgenodigd om naar Cesar
Milan in Ahoy te gaan.
Ik moet je eerlijk zeggen toen ik de uitnodiging kreeg, dacht ik bij mezelf…”wie is die
man dat hij denkt dat hij Ahoy kan vullen.” Ik had er zelf nooit een kaartje voor
gekocht.
Persoonlijk ben ik niet altijd even gecharmeerd van zijn manier van “oplossen” van
probleem gedrag bij honden. Maar ik zie op televisie ook wel dat de mensen die bij
hem komen wel erg geholpen worden en dat er uitzending na uitzending te zien is op
National Geographics.
Dus ging ik proberen er ‘open-minded’ naar toe te gaan.
Ik heb me verbaasd……. We stonden uitgebreid in de file…..het was dat we
gereserveerde parkeerplaatsen hadden, waarbij we op het terrein van Ahoy, vlak in de
buurt van de ingang mochten parkeren. Anders waren we net als vele anderen nooit
op tijd binnen geweest.
De rijen mensen voor de verschillende
ingangen waren ongelooflijk lang. Al die
mensen werden naar binnen geleid
alsof je naar een concert van de Rolling
Stones (ja, zo oud ben ik) ging. Bij de
ingang moest je de inhoud van je tas
laten zien en ik mocht mijn flesje water
mee naar binnen nemen als ik de dop
eraf liet en daar achter liet.
Binnen aangekomen was ik verbijsterd.
Heel de Ahoy zit vol. Er zit gewoon
8000 man in afwachting van ‘de show”
van een man, die zegt honden
psycholoog te zijn. Ik vroeg me echt af
hoe hij een avondvullende show over
honden gedrag wilde gaan doen.
Na een hoop tromgeroffel en geluidseffecten kwam hij onder luid applaus op.
Cesar Milan. Ik moet zeggen: die man heeft wel een uitstraling!
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Hij staat daar in zijn eentje op een groot podium, met aan weerszijden grote
schermen waarop hij dan ook te zien is, zodat iedereen het overal goed kan zien.
Het lijkt echt wel een popster.
Er kwamen mensen met honden op het podium, waarbij hij de ‘problemen’ (als die er
waren) besprak en hij liet iemand rondjes lopen met een hond die trok aan de lijn.
Die delen van de show vond ik niks. Er werd niet goed duidelijk wat het probleem was
en wat Cesar er aan wilde doen.
Hij liet filmpjes zien op een mega groot scherm met honden en hun probleemgedrag.
Die waren wel heel leuk en overtuigend. De filmpjes konden worden stilgezet en terug
gespoeld op het moment dat er iets te zien was. Dat was wel leerzaam. Hij heeft in
de loop der jaren zo veel beeldmateriaal, dat is wel gaaf om te kunnen bekijken en
bespreken.
Ook introduceerde Cesar zijn zoon Kelvin. (of Calvin) Kelvin wil ook een hondenshow
op televisie. Dat wordt dan “the puppywhisperer”, waarbij ze willen laten zien wat je
allemaal moet doen om een pup goed te begeleiden zodat het geen hond met
problemen gaat worden. Een goed plan.
Ook deed hij nog een (powerpoint) presentatie van hoe het nou eigenlijk allemaal zat.
Conclusie van de avond (waar iedereen het mee eens kan zijn): mensen moeten hun
hond als hond behandelen en niet behandelen/verwennen als een mens of kind. Geef
ze regels en grenzen.
Geef je hond voldoende beweging zodat deze zijn energie kwijt kan en geen probleem
gedrag gaat verzinnen.
Let op je eigen “energie”. Blijf “cool” en wordt niet opgefokt als je hond zich niet
gedraagt.
Ik denk dat het ongeveer 22.00 uur was dat het was afgelopen. Het was om 20.00
uur begonnen en we hadden ook nog een half uur pauze gehad.
Het duurde wel weer een tijdje voordat we bij de auto waren. Daarna stonden we
weer in de file alleen al om van de parkeerplaats af te komen.
Al met al…… een leuke avond! Ik was blij dat ik niet een hoop geld had hoeven
betalen voor een kaartje. Ik weet niet of dat het nou waard was geweest. Maar ik
vond het heel leuk om mee te maken. Waar ik vooral met verbijstering heb gekeken
hoe een mannetje (hij is echt maar klein) 8000 man kan vermaken met zijn “show”
over hondenpsychologie.
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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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