
 

  40e jaargang nummer 3, juni 2013 

 

Bestuur 

Voorzitter Femke Wiegel, femkewiegel@hondenclub.nl  

Secretaris Harry Vrieling, harryvrieling@hondenclub.nl  

Penningmeester Aad Grootendorst 

Algemene leden Carola Overvliet, Rinske Groen, Tessa v.d. Linden en 

Jacco v.d. Torre 

Ledenadministratie Jack Touw, contributie@hondenclub.nl   

 

Cursuscoördinatoren 

Puppen t/m SHH Catharina van Klaveren 

Gehoorzaamheid GG Annie Kuijpers en Anette lens 

Flyball Marije Doppenberg 

Behendigheid Yvonne van Westen en Willy Kinkel 

Apporteersport Anita Metselaar 

Combisport Jenny Smith 

 

Cursusadministratie 

Opvoeden Annie Kuijpers en Aurelia Schoonenboom

 opvoeden@hondenclub.nl  

Gehoorzaamheid Annie Kuijpers en Anette lens  

 gehoorzaamheid@hondenclub.nl 

 tel. 0172 – 440617 (AHC) 

Flyball Marije Doppenberg flyball@hondenclub.nl  

Behendigheid Yvonne en Willy behendigheid@hondenclub.nl  

Apporteersport Anita Metselaar apporteersport@hondenclub.nl  

Combisport Anita Dobbe combisport@hondenclub.nl  

 

Demonstraties Harry Vrieling 

 

Redactie Annie Kuijpers 

Emailadres voor kopij clubblad@hondenclub.nl  

 

Internetsite Roel Floor en Jan Paul van Es 

 site@hondenclub.nl  

 

Opzeggen lidmaatschap Schriftelijk bij secretariaat of per mail 

 A.H.C., Postbus 1111, 2400 BC Alphen aan den Rijn 

 contributie@hondenclub.nl  

 

Afmeldingen trainingen Kantine; tel. 0172 - 440617 

 Of via de site www.hondenclub.nl  

 

Trainingscomplex Eikenlaan 255, Alphen aan den Rijn 
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AHC Kalender   

4 juli Donderdag Start nieuwe opvoedcursussen 

23 en 25 juli Di- en donderdag SHH Proefexamens  

29 juli t/m 25 aug  Zomervakantie 

1,8,15 en 22 aug Donderdag Pups in de zomervakantie 

22 augustus Donderdag Inleverdatum kopij clubblad 

8 september Zondag FHN apporteersportwedstrijd 

   

FHN Kalender   

7 juli Zondag  Flyball bij de AHD door Fly4ball 

14 juli Zondag Behendigheid Bredevoort 

28 juli Zondag Behendigheid Amersfoort 

18 augustus Zondag Apporteren DP5 Welberg 

18 augustus Zondag Behendigheid Norg WAC selectie 

25 augustus Zondag Gehoorzaamheid Beneden-Leeuwen 

1 september Zondag CombiSport Hellevoetsluis 

1 september Zondag Flyball Dordrecht 

8 september Zondag Apporteren WP3 AHC 

8 september Zondag Behendigheid Westendorp 

   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

“Pups in de zomer van 2012” 
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Oud versus Nieuw 

Leken de plannen rondom het 

‘nieuwe’ terrein en eventuele 

nieuwbouw nog ver weg tijdens de 

ALV in maart jl. Op 5 juni hebben 

we rondom dit onderwerp een 

extra ALV gehouden. Doelstelling van deze ALV was de leden informeren over de 

uitkomst van de gesprekken met de gemeente en peilen wat we willen als 

voorzieningen. De AHC kan blijven bestaan op de huidige locatie (al wordt de 

oppervlakte op termijn iets kleiner) en nu zal onderzocht worden wat de financiële 

mogelijkheden zijn m.b.t. een kantine en eventueel een trainingshal. Er is een 

werkgroep ‘nieuw terrein’ samengesteld die zich in eerste instantie gaat verdiepen in 

de mogelijkheden. Op later termijn zullen er nog meer werkgroepen gevormd worden. 

Wil je een bijdrage leveren; heb je een juridische achtergrond en wil je deze kennis 

inzetten; heb je creatieve ideeën; ben je handig met klussen, verven, timmeren en 

nog veel meer: schroom niet en benader een bestuurslid. We kunnen alle hulp 

gebruiken! 

Naast de ALV hebben we ook weer de jaarlijkse clubdag gehouden waarin er werd 

gestreden om de clubkampioenschappen per discipline. Alle kampioenen gefeliciteerd 

met deze prestatie! De net niet kampioenen mogen ook trots zijn op de eigen 

prestaties, het doorzettingsvermogen en de gezelligheid tijdens de trainingen en 

competities.  

Tijdens de clubdag waren er nog meer activiteiten, zo kon je kennismaken met het 

schapendrijven, je hond in balans krijgen, de hersenen van je hond trainen/ 

stimuleren, nieuwe kunstjes leren op een ongedwongen manier en nog veel meer. Als 

dat nog niet genoeg was kon je advies inwinnen bij de trimster, je hond laten keuren 

door een fysiotherapeut en vervolgens je hond op de foto laten zetten.  De dag werd 

afgesloten met een overheerlijke BBQ.  

Het organiseren van een clubdag vereist veel voorbereidingen, in december is de 

evenementen commissie al contacten aan het mailen voor het geven van workshops, 

de prijzen aan het inventariseren en nog veel meer. Elk jaar weer is het een hele 

opgave om nieuwe workshops te vinden en kraampjes te bezetten.  

Volgend jaar willen we de clubdag over een andere boeg gooien. Hoe dit eruit zal zien 

is nog niet bekend maar dat het anders gaat worden is al zeker.  

 

Op 14 juni waren de weergoden ons goed gezind en hebben we met een aantal 

enthousiaste leden een heerlijke strandwandeling gemaakt. De wandeling ging van 

Katwijk naar de eerste strandtent in Noordwijk en weer terug. Natuurlijk pas na op 

krachten te zijn gekomen met behulp van een drankje en een stuk taart bij It take 

two. Het gehele jaar zijn loslopende honden toegestaan op dit deel van het strand. 

Dus zoek je nog eens een ander wandelgebied dan is dit zeker een aanrader. 

 

We gaan alweer richting de zomervakantie, nog een paar weken les en dan houdt de 

AHC een zomerstop. Stil staan doen we echter niet. Voor de puppy’s in de zomer 
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worden extra lessen verzorgd met per trainingsavond een ander thema. Houd de 

website in de gaten voor informatie.  

 

Via deze weg wil ik een ieder alvast een fijne vakantie toewensen en tot ziens op of 

rond de AHC! 

 

 

 

Pups in de zomervakantie 
 

De AHC heeft dit jaar vier weken zomervakantie, van 29 juli t/m 25 augustus! 

Maar……………………. dan mist uw pup belangrijke ervaringen, daarom is er voor ieder 

AHC lid met een pup :  

 

 

“ PUPS IN DE ZOMERVAKANTIE! “ 
 

donderdag  1, 8, 15, 22 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 donderdagavonden beginnen om 19.30 tot +20.15 uur. 

Deelname kost € 4,= 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 u een pup, en is deze tussen de 7 weken en 6 maanden oud, 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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Wat is een Dog Survival? 

 

Een Dog Survival is een sportieve 

wedstrijd waarbij je samen met je hond 

een uitgezet parcours loopt. De 

organisatie heeft veel vrijheid bij het 

uitzetten van een parcours, maar meestal wordt gekozen voor een afstand van 

ongeveer 5 kilometer met 15 hindernissen. Die moeten samen met de hond genomen 

worden.  

Denk hierbij aan klauteren over gestapelde strobalen en andere obstakels, het water 

in, steppen, kruien met een kruiwagen en al kruipend onder diverse netten door of 

een doolhof in. De route mag zowel rennend als lopend worden afgelegd. De hond 

blijft hierbij aangelijnd.    

 

Let op!  Deze dogsurvival wordt NIET door de Alphense Hondenclub georganiseerd, we 

vonden het echter zo leuk dat we het wel in het clubblad vermelden.  

 

Wie kunnen er meedoen? 

 

Eigenlijk kan iedereen meedoen die het leuk lijkt om samen met zijn hond sportief 

bezig te zijn. De honden hoeven niet van een speciaal type te zijn. Wel moeten ze in 

goede gezondheid en minimaal één jaar oud zijn. Je kunt als recreant meedoen en het 

parcours rustig lopen of juist proberen de snelste tijd te halen.   

 

Wil je meedoen met je hond? 

 

Wanneer?  Zaterdag 7 september 2013 aanvang 10 uur 

Waar?  

Locatie: De Kleine Duiker 

3de Barendrechtseweg 511 

2991 SH Barendrecht 

 

Wil je meedoen met je hond? 

 

Mocht je deze Dog Survival Zuid-Holland mee willen doen, ga dan naar de site van de 

organisatie www.dogsurvival.nl , lees de reglementen en schrijf je in. 

 

Schrijf bij opmerkingen dat je bij de: AHC-ers ingedeeld wil worden, zo is de kans 

groot dat we bij elkaar in groepen komen, wel zo gezellig! 

 

Je doet er je hond vast een plezier mee! 

 

Anita Metselaar (die gaat) 

 

 
  

http://www.dogsurvival.nl/
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Op de AHC clubdag, 26 mei, werd de laatste 

onderlinge competitiewedstrijd gehouden van de 

Gehoorzaamheid. Het was een werkproef voor 

alle niveaus. Bij deze wedstrijd kon je het 

dubbele aantal punten scoren voor de 

verschillende onderdelen, in totaal maximaal 200 

punten!  

 

GG competitie Clubdag 26-5-2013   

    

GGB Punten 

Rinske met Timer 160 

Ingrid met Deacon 120 

    

GG1   

Herma met Denzel 120 

    

GG2   

Annie met Ten 180 

Yvonne met Terra 168 

Hermien met Boogie 160 

Marije met Jim 144 

Leontienne met Ryan 112 

    

GG3   

Anette met Blacer 152 

Rinske met Buzzard 132 

Sandrina met Missy 96 

 

Voor de einduitslag tellen de beste 2 uitslagen van de in totaal 3 competities en de 

uitslag van de clubdag.  

 
 

Eindstand GG competitie  comp 1 comp 2 clubdag Totaal 

  
    1. Annie met Ten 95 66 180 341 

2. Yvonne met Terra 84,5 83 168 335,5 

3. Anette met Blacer 97 80,5 152 329,5 

4. Sandrina met Missy 85 82,5 96 263,5 

5. Herma met Denzel 75 66 120 261 

6. Ingrid met Deacon 70 55 120 245 

7. Leontienne met Ryan 65,5 51 112 228,5 

  
     

Clubkampioen Gehoorzaamheid 2013:  Annie met Ten 
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De finale is geweest, de uitslagen zijn 

bekend. Dit jaar was het voor het eerst 

dat een nieuwe, andere opzet van de 

competitie hadden. Tot nu toe hadden we 

eigenlijk twee competities, eentje voor 

de gambling en eentje voor het Vast 

Parcours, degene die in de hoogste klasse de competitie van het Vast Parcours won, 

werd clubkampioen. 

Dit jaar hebben we gekozen voor één competitie, er werden nog steeds 5 wedstrijden 

gehouden alleen werd er per wedstrijd één jumping en één vp (= Vast Parcours) 

gelopen, de competitie bestond uit de beste 3 jumpings en de beste 3 vp's. 

 

Alleen dan die telling, vaak hoorde ik om mij heen, leuk maar snap er niets van.... 

Nog maar een uitleg dan: 

De beste 3 jumpings en de beste 3 vp's tellen mee voor de einduitslag. We hanteren 

dezelfde methode als de FHN, dus degene die 3 foutloze jumpings had en 3 foutloze 

vp's stond bovenaan, (zou dus in kolom één -0- punten hebben) als er twee mensen 

waren die alles foutloos gelopen had, dan telt de snelste tijd.(degene die in kolom 

twee dan de meeste punten heeft wint). 

 

In de eerste kolom staan dus de aantal fouten en weigeringen en tijdfouten, zolang je 

foutloos loopt komt daar -0- te staan, met één fout 5 punten etc. De bedoeling is om 

deze zo laag mogelijk te houden. 

 

In de tweede kolom staat de tijd omgezet in punten. Dit doen we om het volgende: 

wedstrijd 4 was maar 148 meter terwijl wedstrijd 5 wel 188 meter was. Als ik met 

mijn trage Queeny wedstrijd 4 had gewonnen en met mijn snelle Thico wedstrijd 5, 

bestaat toch de kans dat Queeny sneller had gelopen dan Thico omdat Thico 40 meter 

meer moest lopen.... Dit zou niet eerlijk zijn en daarom zetten we alles om naar een 

gemiddelde van 150 meter. Zal jullie de formule besparen maar misschien dat het nu 

duidelijk is waar de punten vandaan komen. De bedoeling is dus dat je de meeste 

punten in kolom twee heb, maar zoals altijd, foutloos gaat boven snelheid, dus je kan 

nog zoveel punten scoren in kolom twee als je niet foutloos loopt (dus veel punten 

scoort in kolom één) win je niet. 

 

Dan staat er nogal eens 999 punten... Bij de FHN krijg je geen uitslag als je een disk 

loopt, bij ons wel omdat recreanten de verplichting hebben om minimaal 3 

clubwedstrijden te lopen, om toch duidelijk te maken dat het om een disk gaat en dat 

je wel gelopen heb, krijg je 999 punten in kolom één en 1 punt voor de moeite in 

kolom twee. Als je niet gelopen heb die dag krijg je 999 punten in kolom één en 0 

punten in kolom twee. Zo kunnen wij zien wie er wel en niet gelopen heeft.  

 

Hiernaast zijn alleen de eindstanden geplaatst van de competitie (op de AHC website 

staan alle uitslagen) met als clubkampioen: Anita Metselaar met Hebbuz!! 
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Einduitslag:

Zandvliet, Lisanne Chucky A, Toy 10 234,34 0 191,07 10 425,41 1

Touw, Jack Raya Vet, groot 19,97 248,57 0 172,55 19,97 421,12 2

Roskam, Letta Queeny Vet, klein 10 285,61 15 162,57 25 448,18 3

de Bruin, Shelley Bailey A, Toy 999 224,80 10 171,91 1009 396,71 4

Groen, Marc Buzzard A, Large 1009 209,93 5 211,26 1014 421,19 5

Touw, Jack Viper A, Large 1019 184,57 15 170,05 1034 354,63 6

Hogeveen, Sandrina Missy A, Large 1019 211,69 20 184,20 1039 395,89 7

de Bruin, Shelley Blizz A, Toy 2003 102,46 10,88 158,74 2013,9 261,20 8

Bekendam, Wim Toyah A, Large 2013 99,15 10 195,75 2023 294,90 9

Roskam, Letta Thico A, Medium 1019 158,16 1019 129,74 2038 287,90 10

Zandvliet, Lisanne Muis A, Medium 1024 177,64 2003 60,66 3027 238,29 11

de Ruijter, Kees Beanie Vet, groot 1004 139,73 2997 3 4001 142,73 12

Zanten, Marja Indy Recr, Medium 2003 99,50 1998 62,538 4001 162,04 13

Valk, Eveline Chester Recr, Large 2003 103,38 2012,9 33,717 4015,9 137,10 14

Klijn, Ineke Fane A, Large 2997 3,00 2997 3,00 5994 6,00 15

Totaal Comp Totaal Comp Totaal Comp

A/Vet/Recr klasse Vast Parcour Jumping VP + Jump

Einduitslag

B/C klasse

Metselaar, Anita Hebbuz C, Large 21,51 238,21 10,1 159,23 31,61 397,44 1

Metselaar, Anita Sticker C, Large 20 298,04 20,81 155,74 40,81 453,78 2

Westen, Yvonne Jive C, Small 0 322,92 1016,1 97,415 1016,1 420,34 3

Wehrmeijer, Annemieke Zita B, Medium 15 252,28 1009,3 99,93 1024,3 352,21 4

Metselaar, Anita Toother B, Large 5,37 301,09 1998,9 54,79 2004,3 355,88 5

Kinkel, Willy Dani C, Large 1004 180,56 1009 128,46 2013 309,02 6

van Westen, PhaedraMurphy C, Small 15 231,25 2004,6 51,249 2019,6 282,50 7

vd Waal, Hermien Boogie C, Large 1024 133,56 2002,3 53,754 3026,3 187,32 8

Klaus, Carola Djilly B, Large 1032,5 114,97 2032,8 12,75 3065,3 127,73 9

Kints, Caroline Tissum B, Large 2005,5 97,21 2010,8 34,63 4016,3 131,84 10

Waal , Arie Janey B, Large 2013 95,20 2010,2 51,87 4023,2 147,07 11

Wiegel, Femke Tiësto B, Medium 2008 50,70 2997 3,00 5005 53,70 12

Totaal Comp Totaal Comp Totaal Comp

Vast Parcours Jumping VP + Jump

Einduitslag

Be3 / Deb klasse

den Hertog, Sanne Blitz Deb, klein 33,28 182,55 0 162,97 33,28 345,52 1

Verhoef, Yvonne Terra Deb, groot 25 261,76 1004 136,61 1029 398,37 2

van Bruggen, Mirjam Sammy Deb, klein 1009 111,93 1004 117,83 2013 229,76 3

Totaal Comp Totaal Comp Totaal Comp

Vast Parcour Jumping VP + Jump
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Competitiewinnaar apporteren 2012/2013: 

Marlies Kloet met Sticker 

Voor de competitie tellen de beste 3 uitslagen van de 

in totaal 4 competities. Iedere competitieavond 

worden 2 diplomadag onderdelen en 2 werkproeven 

gelopen. Per diplomaonderdeel zijn er 10 punten en 

per werkproef 20 punten te behalen. In totaal dus maximaal 60 punten op een 

competitie. Clubwinnaar wordt diegene met het hoogste aantal punten behaald uit 3 

competities. Dit kan zowel een beginner, een gevorderde of iemand uit de 

wedstrijdgroep zijn 

 

 
  

Totaallijst competitie Apporteersport 2012/2013
Naam deelnemer Naam hond Ras/kruising 4e competitie Eindstand

BEGINNERS  
Annemarie Rijneveld Gaia Mechelse Herder 46 90
Nicolle vd Vugt Saartje X boerenfox 47 64
Marga Hoogkamer Beer Golden 30 48
Sieneke Groenman Huette Beauceron afwezig 44
Ingrid Lagedam Deacan Rottweiler 38 38
Neeltje de Jong Aiko Golden afwezig 20
Kees Lek James Flat.C.retr afwezig 13
Bep Zwartjes Babs Cairn Terrier afwezig 4
GEVORDERDE  
Mieke Brouwer Holly Labrador 55 157
Cindy van Dolder Fuzzy Border Collie 44 143
Anne-Rene van WissenLottie Toller afw 142
Valerie Hoosemans Jones Aussie 58 137
Arie vd Waal Janey Aussie 24 136
Aukje Rypma Chico Toller afw 133
Catharina van KlaverenBuddy Golden 54 130
Beate Brouwers Donna Labrador 56 125
Aurelia SchooneboomToya Border 30 124
Jeannet Heerma Jarda Labrador 48 122
Hermien vd Waal Boogie Aussie 35 118
Ivonne Smit-Vissers Bootz Flat.C.r 19 106
Yvette Eijs Jip Golden afwezig 104
Cock van Rijn Floor Labrador 18 93
Johan Manting Rhythm Terv.Herder 3 83
Annemieke WehrmeijerZita Kruising 20 80
Greet de Haan Benne Epagneul 23 76
Kees Snippe Inja labrador afw 68
Sieneke Groenman Rein Harzer F. afw 66
Yvonne Zandvliet Mistral Border Collie 30 62
Clara Boscham Dinka Toller 45 58
WEDSTRIJD

Marlies Kloet Sticker Golden 56 165
Anita Metselaar Hebbuz Golden 56 161
Leonie van Beetz Ralf Kruising 52 151
Wim Bekendam Djingles Border 54 150
Anita Metselaar Toother Golden 43 145
Cock van Rijn Cathy Toller 46 141
Caroline van Kints Tissum Golden 40 124
Leonie van Beetz Jente Kruising 20 88
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                               Flyball: Inge met Skay 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                            Apporteren: Marlies met Sticker 
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CombiSport: Suzanne met Chasin’ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Gehoorzaamheid: Annie met Ten 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
                     Behendigheid: Anita met Hebbuz 
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Voor ik dit verhaal begin, moet ik u eerst iets 

uitleggen. Ik neem mijn koffie heel serieus. Echt 

heel serieus. En dan niet in de zin van Barista, 

alleen het beste van het beste, de juiste maling, 

de juiste smaaktoon. Welnee. Als het maar heet 

en zwart is. En veel. Vooral veel. Een oud-

werkgever stelde ooit voor om niet meer onder werktijd koffie te drinken, maar alleen 

nog drie maal daags in de pauzes. Binnen twee maanden werkte ik ergens anders. Ik 

neem mijn koffie heel serieus.  

Vandaar dat ik in alle staten was toen ons espresso-apparaat afgelopen vrijdag kapot 

ging. Natuurlijk, we hadden nog een cafetière, maar dat is veel werk en met 

snelfiltermaling wordt dat zo drabbig. Dus het espresso-apparaat moest gemaakt. Ik 

heb gepoetst, gewrikt, gedraaid, geschud, uit elkaar gehaald, in elkaar gezet. Hielp 

niet, even weggelopen. Nog eens geprobeerd. Boekje drie keer doorgelezen. Op 

internet gezocht. Weer geschud. Weer gewrikt. Flinke mep tegen gegeven. Vriendelijk 

toegesproken. Heel voorzichtig beetje bij beetje geduwd. Met een ferme ram in elkaar 

proberen te schuiven. Geen kik gaf hij. Niets leek te helpen. Keer op keer gaf ik 

teleurgesteld op. En keer op keer ging ik het nog één keer proberen. Maar opeens, op 

maandagmiddag, na drie dagen vruchteloos proberen hoorde ik opeens een klik. En 

hij deed het. Het apparaat was gemaakt en ik heb het lekkerste kopje koffie in tijden 

gedronken.  

Kennelijk is koffie voor mij een dusdanig grote motivator dat ik bereid ben drie dagen 

lang alles uit de kast te halen om een apparaat te maken waarvan ik geen idee heb 

hoe het werkt en dus ook geen idee heb waarom het niet werkt. Maar al die tijd wist 

ik: áls het lukt, heb ik de jackpot. Dus bleef ik proberen en proberen en proberen. Als 

hondentrainer vind ik dit intrigerend. Stel je toch eens voor dat ik het equivalent van 

een espresso-apparaat bij mijn honden zou kunnen vinden. Dan ben ik binnen. Maar 

ik realiseerde me ook iets anders: je moet gewoon niet opgeven. Als er een redelijke 

kans is dat je uiteindelijk je doel bereikt, moet je blijven proberen totdat het lukt.  
 

Aldus geïnspireerd ging ik aan de slag met Ginger. 

Ginger kan niet zwemmen. Of ze kan het wel, 

maar ze wil het niet. Pootje baden is prima, maar 

zodra ze los moet van de grond geeft ze op. Ik wil 

wel heel graag dat Ginger zwemt, want het is een 

goede vorm van bewegen voor honden en het is 

handig met warm weer als ze een beetje af kan 

koelen. Gelukkig had ik in dit project een groot 

voordeel: kennis. Met dat koffieapparaat had ik 

een beetje in den blinde van alles geprobeerd, 

maar nu had ik een plan. Niet van mezelf, want 

als ik wist hoe het moest had ik het wel gedaan. 

Dit plan was copyright AHC. Op de AHC-

facebookpagina (bent u al lid? Doen!) heb ik 

gevraagd hoe ik haar kon leren. Al snel kreeg ik 

advies hoe, waar, wat en wanneer. Want met al 
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die AHC’ers komen er vanzelf genoeg ideeën voor plaatsen waar je veilig kunt 

zwemmen (Reeuwijkse plassen, Wijde Aa, Zevenhuizerplas, Weteringpark). En 

uiteraard tips en trucks om de hond te verleiden. Voor veel honden werkt het 

kennelijk om de hond enthousiast langs de waterkant te laten spelen en dan op het 

hoogtepunt het speeltje zover te gooien dat ze er nét niet bijkunnen zonder te 

zwemmen. Vaak zijn honden dan wel bereid om dat ene stukje zwemmend te doen 

om er zo achter te komen dat dat best leuk is. Of veel honden leren het van een 

andere hond die wel graag zwemt en kijken het als het ware af. Beide werkt niet voor 

Ginger, dus ik kreeg tips voor de baas-in-bikini-route.  

De baas-in-bikini-route wil zeggen bij voorkeur twee bazen in bikini (zwembroek mag 

ook), een veilige zwemplaats en een grote beloning. Nu ben ik maar één baas in 

bikini, maar ik had nog een zwemgrage hond als tweede begeleider. (Het voordeel 

van twee bazen is dat je de hond naar een andere baas toe kunt laten zwemmen). 

Goed. Wij naar de zwemplaats (hondenstrand bij de Zegerplas). Pirate mag naar de 

vuurtoren zwemmen (is de grootste motivator die ik in huis heb, de vuurtoren is 

volgens mijn honden zo’n beetje het leukste ter wereld). Ginger mag langs de 

waterkant balletjes apporteren. Stap 2: PIrate mag naar de vuurtoren zwemmen, ik 

heb Ginger opgetild en laat haar voorzichtig in het water zakken op een punt dat het 

water zo diep is dat ze moet zwemmen. Als ik haar loslaat mag ze naar de kant terug 

zwemmen. Gelukkig kan Ginger technisch heel goed zwemmen. Ze vindt het niet eng 

en ze spartelt of verdrinkt niet. Dus ze zwom keurig terug naar de kant. Heel knap. 

Stap 3: Pirate mag naar de vuurtoren zwemmen, ik heb Ginger opgetild en loop iets 

verder het water in. Nu laat ik haar los op het moment dat Pirate met de vuurtoren in 

zijn bek terug komt zwemmen. Zo zwemmen ze samen terug naar de kant en kan 

Ginger de vuurtoren verleidelijk naast zich zien. 

Tot zover sessie 1. Nog even langs de 

waterkant gespeeld en naar huis om alles te 

verwerken. Bij sessie 2 ben ik min of meer 

hetzelfde begonnen, Pirate haalt de vuurtoren, 

ze zwemmen samen terug. Daarna: Pirate haalt 

de vuurtoren en als hij bijna terug is laat ik 

Ginger los zodat ze eerst een stukje naar hem 

toe moet zwemmen. Als ze bij hem is, 

zwemmen ze samen terug naar de kant. 

Wegens ernstige poging tot diefstal van de 

watertoren door Ginger heb ik daarna besloten 

Pirate een drijvende bal te laten apporteren en 

terwijl hij weg is mag Ginger de watertoren 

halen. Ik laat haar in het water zakken, ze 

haalt de watertoren en zwemt daarna samen 

met Pirate terug naar de kant. Nu met ieder 

hun eigen voorwerp. Knap, knap, knap. Dat 

was sessie 2.  

Bij de volgende sessie was de truc natuurlijk om haar zelf vanaf de kant te laten 

zwemmen. Dus eerst een paar keer in het water laten zakken en naar de vuurtoren 
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laten zwemmen. Toen kwam de grote test: Iedereen op de kant, Pirate aan zijn 

halsbandje vastgehouden en de vuurtoren voor Ginger gegooid. EN ZE GING HEM 

HALEN! Zo hop het water in, nog even een beetje wiebelig op het punt dat ze moest 

gaan zwemmen, maar ze deed het maar mooi.  

Inmiddels hebben we ook al eens zonder Pirate gezwommen. Het is nog steeds lastig 

voor Ginger om als ze droog is het water in te gaan, eenmaal nat is het geen 

probleem meer. Verder merk je dat ze zich nog erg moet concentreren om goed te 

zwemmen. Het draaipunt is echt een uitdaging, omdat het water zich dan anders 

gedraagt en ze daardoor een beetje uit balans komt. Maar ze geeft niet op. Ze zet 

gewoon door. Ze zal vanzelf handiger worden en daardoor zekerder. Wie weet zet ik 

volgende keer een oproep op Faceboek of iemand weet hoe ik voorkom dat mijn hond 

alsmaar in de sloot ligt. Ook dan zullen er vast clubgenoten zijn met goede tips. Op 

onze vereniging met zoveel mensen met zoveel honden zijn er altijd mensen die je 

verder kunnen helpen. Zou er ook een Alphense Koffiedrinkers Vereniging zijn? Want 

doorzettingsvermogen is leuk, maar met een plan bereik je toch veel makkelijker je 

doel.  
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U heeft het vast ook wel eens 

gezien, iemand die zijn hond uitlaat 

en ondertussen druk bezig is met 

zijn mobiel, desbetreffende persoon 

is totaal niet met zijn hond bezig. 

Een hond die braaf achter zijn 

baasje aan sjokt, wandelen is saai! Maar het kan zo veel anders en zoveel leuker. 

Hieronder een aantal leuke oefeningen die je met je hond kan doen tijdens een 

wandeling.  Honden vinden het heerlijk om iets voor je te doen, ze worden er vrolijk 

van en zijn veel meer met de baas bezig dan wanneer er saai een blokje om wordt 

gedaan. Het komt de omgang baas/hond zeker ten goede en wie wil er nou niet 

genieten van een vrolijke hond! 

 

Voor alle oefeningen kunt u zowel een dummy, bal of het favoriete speeltje van uw 

hond gebruiken. In dit stukje zal ik het telkens over een dummy hebben. Doe deze 

oefeningen altijd op een veilige plek zonder verkeer en hou rekening met mede 

recreanten. Let op gebruikt u een dummy en gaat u later apporten of jachttraining 

doen, een dummy  is NOOIT om mee te spelen. Daarvoor hebben we andere speeltjes 

of balletjes. Zelf gebruik ik tijdens de wandelingoefeningen gewoon balletjes of 

baldummy’s. Deze passen gemakkelijk in je jaszak.  

 

Onthouden! 

Leg duidelijk zichtbaar voor de hond een dummy achter een dikke boom en neem de 

hond mee. Stuur de hond vervolgens terug om de dummy op te halen. Begin hiermee 

op een korte afstand en bouw dit langzaam  aan steeds verder uit. Beheerst de hond 

aardig de zitblijf oefening, maak daar dan ook gebruik van in deze oefening. Laat de 

hond zitten en blijven. Leg zichtbaar voor de hond een dummy achter een boom. 

Hierna kan je afwisselen door of terug te gaan naar uw hond en deze verder mee te 

nemen of door ergens anders te gaan staan en de hond eerst voor te roepen en 

daarna naar de dummy te sturen.  

Voor ver gevorderde, leg eens twee of drie dummies neer achter verschillende bomen. 

Voor mensen met meerdere honden, maak er een steadines oefening van voor de 

rest. Eerst mag hond 1 en als die terug is hond 2. Bij de volgende oefening wisselt u 

het weer eens om.  

 

Markeren! 

Markeren als u alleen bent dan kan niet zult u denken, nou echt wel hoor.  De hond 

moet echter wel goed steady zijn anders kunt u deze oefening nog niet doen. 

Oefening 1, laat de hond zitten, neem zelf de afstand die uw hond aan kan en hou 

hierbij rekening met hoe het terrein eruit ziet. Vergeet ook de wind niet. Markeren doe 

je eigenlijk zo min mogelijk tegen de wind in. Zijwind is beter en voor een gevorderde 

hond kunt u ook met wind in de rug werken.  

Uw hond is ondertussen nog steeds keurig aan het wachten wat u nu gaat doen.  

Maak een leuk geluidje en gooi de dummy hoog en duidelijk voor de hond op.  Geef 

na een paar tellen de hond het commando om de dummy te apporteren. Doe deze 
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oefening  in het begin op een korte afstand. De hond zal geneigd zijn u eerst aan de 

te kijken voordat u het commando geeft en dan wordt het markeren wel een beetje 

moeilijk. Vergeet ook niet om regelmatig na het gooien even terug te gaan naar uw 

hond om juist het keurig blijven een keer te belonen.  

Ook een leuke oefening is om de hond te laten zitten en zowel achter de hond, links 

van de hond een dummy te gooien. Stuur de hond vervolgens door middel van een 

duidelijk armgebaar naar links rechts of overhands vooruit.  

Ook deze oefening kan met meerdere honden tegelijk. Herhaal de oefening daarna in 

een andere samenstelling.  

 

Zoeken! 

Honden vinden zoekspelletjes geweldig! Ze hebben een geweldige neus en wat is er 

mooier om die neus eens goed aan het werk te zetten. Zoek een stuk uit waar het 

gras lekker hoog is. Laat de hond zitten, en verstop heel spannend een kleine 

zoekdummy in het hoge gras. Ga vervolgens terug naar de hond en stuur deze uit om 

de dummy te gaan zoeken. Zijn staart zal overuren maken. Deze oefening is ook 

prima te doen voor de beginner. Laat uw hond dan niet los zitten maar bind deze even 

vast aan een boom of paal als u dummy gaat verstoppen. Het gaat bij deze oefening 

tenslotte niet om het blijven maar om het zoeken daarna.  Is het gras net gemaaid of 

ligt er een berg droog gras, maak er een hoge berg van en verstop daar de dummy 

eens in! 

 

Vooruit! 

Ook het vooruit sturen kan heel mooi tijdens een wandeling geoefend worden. Zoek 

een mooi lang stuk gras uit, of een mooi recht stuk (zand)pad. Als u er net mee 

begint leg dan duidelijk zichtbaar voor de hond een dummy midden op het pad. Neem 

uw hond mee bij de dummy vandaan. Draai na een flink aantal meters om en stuur de 

hond vooruit! Uiteraard weet de hond nog waar de dummy ligt en zal zo op een hele 

ongedwongen manier het vooruit sturen aanleren. Bouw langzaam de afstand op en 

als het goed gaat legt u een dummy neer zonder dat de hond het weet. Ga dan weer 

eerst weer even terug in de afstand want de hond moet zeker de eerste keren wel 

succes hebben. Gaat ook dit goed, leg de dummy dan neer op een pad zonder dat u of 

u hond hier al over heen hebben gelopen en de hond het eventuele spoor niet kan 

volgen. Ook dan geldt weer voor de eerste keer kort de afstand weer iets in.  

 

Links/rechts 

U had met de voorgaande oefening al zo’n mooi recht pad gevonden, deze kan ook 

voor onderstaande oefening gebruikt worden om op een leuke manier het links en 

rechts sturen aan te leren.  De opzet is het zelfde als het vooruit sturen alleen gaat u 

nu niet recht naast u hond op het pad staan maar zet u uw hond dwars op het pad en 

gaat u een paar meter voor uw hond staan. Op deze manier kunt u uw hond heel 

mooi naar links of naar rechts sturen. Bouw dit ook langzaam uit qua afstand. Gaat dit 

goed, maak de afstand dan weer korter maar leg een dummy neer zonder dat de 

hond het weet.  
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Gaat ook dit goed, gooi dan als u voor uw hond staat een dummy naast de andere 

kant van de hond dan waar deze straks heen gestuurd gaat worden. De hond zal u 

eerst niet snappen!! Naar links!!! Jij bent gek baas, je gooit ‘m toch naar rechts!. 

Even volhouden en als de hond het eenmaal door heeft bent u al heel ver in het links 

en recht sturen. Gaat de hond per ongeluk toch de gegooide dummy ophalen, maak er 

geen punt van maar beloon de hond er niet voor. Zorg er voor dat de hond de 

volgende keer geen succes heeft door iemand mee te nemen en bij de dummy te 

zetten of de dummy vast de leggen aan een pin of lang touw.  

 

Overzwemmen 

Alle Goldens zwemmen graag, zeker met warm weer. Een hele leuke oefening is om 

de hond naar de overkant van een sloot te sturen. Bouw dit langzaam op en zoek in 

het begin een slootje uit waar de hond gemakkelijk in en uit kan.  Zwemt de hond al 

graag, gooi dan duidelijk zichtbaar voor de hond een dummy naar de overkant en 

stuur de hond daarna vooruit.   

Gaat dit goed stuur de hond dan ook eens vooruit zonder dat u vooraf iets heeft 

gegooid. Als deze stap te groot is, kunt u nog een tussenstap gebruiken door de hond 

eerst te sturen en als deze een beetje onderweg is de dummy over hem heen naar de 

overkant te sturen als extra stimulans. Gaat dit ook goed stuur de hond dan blind 

over en gooi daarna de dummy naar de overkant.  

Heeft u meerdere honden, maak er een wedstrijdje van diegene die als eerste aan de 

overkant is krijgt als eerste de dummy.  

 

Veel wandelplezier, u hond zal er zeker blij van worden, zeker een Golden! 
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Sinds 8 maanden hebben we een poedeltje in 

huis. Gio, een zwart poedeltje met teveel wit op 

zijn borst om een mooi zwart poedeltje te zijn. 

Ik moet bekennen dat mijn dochter, Rosa, me 

heeft over gehaald. Zij wilde graag een hondje om 

mee te knuffelen. Ikzelf ben meer van de “grotere trainbare” 

honden. Mijn vorige rassen waren een Bouvier, 2 keer een 

Border Collie en 5 keer een Mechelse Herder. En dan nu een 

Poedel……een Dwerg Poedel nog wel. Ik moet het toegeven….  

Gio is super.  

Hij is klein, hij is handzaam, hij is snel, redelijk zelfverzekerd 

en hij is super goed te trainen.  En wat belangrijk is voor een 

hond van dit formaat…  hij is lief, laat zich makkelijk optillen 

ligt graag bij je op de bank en ligt stil als hij ’s nachts in je bed 

slaapt! 

Als ik dan nog een minpuntje kan bedenken…. Hij doet zo vreselijk waaks. Het liefst 

zou hij aanslaan bij al het onraad dat hij hoort. Ik wil dat niet!!!  Sommige mensen 

zijn blij als hun hond blaft…ik niet!!  Ik heb er een hekel aan. Dus…  trainen!  Rosa 

met Gio op de bank, met een bakje vol kaasjes en stukjes kipfilet. 

Ik stond bij de deurbel en drukte er te pas en te onpas op.  Rosa hield Gio onder 

controle, ze voerde hem als de deurbel ging…..voordat hij kon blaffen. Dit was 

bedoeld om de primaire reactie.. deurbel=alarm=blaffen te onderbreken. 

Dat werkte, na een paar dagen trainen reageerde hij niet meer op de deurbel.  

Hij reageerde nog wel op de deurbel én als één van ons dan opstond. Ja…die link had 

hij dus al weer gelegd.  

Volgende project om te oefenen: Als de deurbel gaat, dan loop je niet naar de deur, 

maar naar je hond en met hond en al naar de koelkast om hem dan te samen met 

voertjes aan dochter te geven. Snapt u het nog?? Ook dat werkte binnen een paar 

dagen.  Gio blafte niet meer als de bel ging en hij zat bij ons in de buurt. Maar is hij 

bijvoorbeeld boven bij Rosa op de kamer en hij hoort beneden de bel gaan, dan racet 

hij al blaffend in vol alarm twee trappen af om naar de deur te gaan. Daar sta ik 

dan….  Ik pak hem in dezelfde volle vaart van de trap, “gooi” hem de huiskamer in  

(dan heeft hij in ieder geval geen resultaat bij de deur),  en 

daar staat ie dan nog na te brommen totdat de “indringer” 

weer is verdwenen.   

Ach…zo hebben we nog wat om te oefenen. 

 

Voor de rest is het echt een super leuk hondje.  Hij heeft 

afgelopen keer zijn SHH examen gehaald, samen met Rosa. Ik 

was trots op hun beide. Het zag er zo leuk uit. 

Zelfs de keurmeester vond het leuk, hij kwam vragen of ze 

ook wedstrijden gingen doen, “want het hondje kan zo leuk 

volgen”. 

We gaan proberen om op tijd een startlicentie te regelen , 

zodat Gio op 25 augustus zijn eerste wedstrijdje kan lopen. 
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Hond redt orka's door uitwerpselen op te sporen 

De hond Tucker uit het Amerikaanse Seattle is in staat 

op anderhalve kilometer afstand de uitwerpselen van 

orka’s op te sporen.  

Hiermee kan hij wetenschappers van de Universiteit 

van Washington helpen om de dieren voor uitsterven 

te behoeden. Dat schrijft Komo News dinsdag.  

Op videobeelden is te zien hoe Tucker zijn werk doet. Orka’s behoren tot de meest 

bestudeerde zeezoogdieren ter wereld, maar toch is er nog veel onbekend over de 

dieren. Uitwerpselen leveren cruciale informatie over het leef- en eetgedrag van de 

roofdieren. Zo kan er bijvoorbeeld uit worden 

afgeleid of de dieren drachtig zijn, maar ook in 

welke mate ze stress ervaren. Stress kan ontstaan 

door toerisme, vergiftiging door chemische stoffen 

of een tekort aan zalm. ''Wij doen al meer dan 25 

jaar onderzoek naar in het water levende 

zoogdieren en de keren dat we ontlasting van ze 

hebben gevonden, is op één hand te tellen'', 

vertelt onderzoeker Sam Wasser tegen de lokale 

zender. ''Tucker heeft nu al 150 keer poep in het 

water opgespoord.'' 

Er worden nu wereldwijd meerdere honden naar Tucker’s voorbeeld getraind. 

Bron: www.nu.nl, 22-5-2013 & www.komonews.com. 

 

Linkspotige hond gevaarlijker dan andere honden 

Honden die een voorkeur hebben voor gebruik van hun linkerpoten, gedragen zich 

sneller agressief tegenover vreemden dan andere honden. Dat blijkt uit Australisch 

onderzoek. De wetenschappers voerden testen uit op een groep van ongeveer 75 

honden om te weten te komen welke poot ze verkiezen bij het uitvoeren van 

basistaken. Vervolgens analyseerden ze het gedrag van de viervoeters. 

Negatieve emoties 

Terwijl er geen verschil was tussen de mate van prikkelbaarheid of het vragen om 

aandacht, bleken linkspotige honden zich tweemaal zo agressief te gedragen bij 

mensen die ze niet kenden. De linkerpoten worden gecontroleerd door de rechter 

hersenhelft, wat verband houdt met negatieve emoties. 'Ook bij mensen loopt er 

onderzoek naar het gegeven dat positieve en negatieve emoties afkomstig zijn uit de 

linker, respectievelijk rechter hersenhelft'. aldus Luke Schneider, betrokken bij het 

onderzoek. 'Het ziet ernaar uit dat bij honden de negatieve emoties eveneens 

gestuurd worden door de rechter helft.' 

Rassen 

Van de geanalyseerde honden bleek een derde linkspotig te zijn, een derde 

rechtspotig en een laatste derde 'tweepotig'. Bij de studie waren verschillende rassen 

betrokken, waaronder labradors, bordercollies, golden retrievers en shelties. Geen 

enkele hond vertoonde vooraf agressief gedrag. 

Door Inge Ringoot, bron: The Daily Mail / www.ad.nl, 3-6-2013 

http://www.wtf.nl/kijkbuis/11095/poepruikende-hond-redt-orkas.html
http://www.komonews.com/news/local/Poop-sniffing-dog-may-help-save-whales-all-over-the-world-208443271.html?tab=video&c=y
http://www.komonews.com/news/local/Poop-sniffing-dog-may-help-save-whales-all-over-the-world-208443271.html?tab=video&c=y
http://www.nu.nl/
http://www.komonews.com/
http://www.ad.nl/
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Zomer! Hè hè, eindelijk is het dan zo ver.  (dat 

hopen we dan maar)  

Heerlijk weer in aantocht en dat wordt dus lekker 

genieten samen met de hond. Maar bedenk goed  

hoe het voelt voor je hond!! De meeste warmte 

en hitte die we voelen is niet die van de zon, 

maar dat is de warmte en hitte die reflecteert van de aarde, de grond, het gras, het 

asfalt. Hoe voelt het voor een hond?  

Denk maar eens aan: Je bent op het strand, je ligt lekker op je handdoek en je wilt 

het water in. Al huppelend maar met rare sprongetjes ren je over het hete zand om 

bij het water te komen. Dat zand was heter dan je dacht hè? Zo voelt het dus ook 

voor onze hond! 

Druk je hand voor zo’n 7 á 10 seconden op het asfalt om te kijken hoe heet het al 

voor jezelf voelt. Bedenk dan eens hoe het voor de hond zal aanvoelen.  

Vooral kleine honden die zitten met hun hele lijf vlak bij de hete ondergrond, dus niet 

alleen hun voeten worden van onderaf opgewarmd, maar de rest van hun kleine lijfje 

ook. Kleine hondjes met korte snuiten en kleine hondjes met veel vacht hebben het zo 

mogelijk nog warmer. 

Hond in de auto 

Honden achterlaten in auto’s met dit warme weer is levensbedreigend. De 

temperatuur in de auto kan in een paar minuten razendsnel oplopen. Het gaat niet om 

voldoende zuurstof maar om de temperatuur, dus ook met raampjes op een kier kan 

uw hond binnen enkele minuten aan de warmte bezwijken in de opgesloten auto. 

Hond naast de fiets 

Wanneer het warmer wordt gaan opeens allerlei mensen fietsen met hun hond lopend 

naast de fiets. Voor mensen is het bij warm weer lekker om te fietsen. De wind die je 

voelt, geeft verkoeling. Maar voor honden is het een stuk minder lekker. Zij voelen die 

verkoelende wind niet, zij zitten een stuk lager bij de grond. Wanneer je fietst dan 

fiets je juist over de verharde wegen, wat meer warmte reflecteert dan het gras. Dus 

voor de hond nog warmer. 

Daarnaast ligt het tempo naast de fiets een stuk hoger dan wanneer de hond gewoon 

zou lopen en kan snuffelen. Dit geeft nog meer warmte voor de hond. 

Houd als regel aan: Temperatuur hoger dan 20 graden Celsius>>> niet fietsen!! 

Wat kun je wel doen? 

Laat de hond met rust. Meestal zoeken ze zelf wel een plek wat voor hun aangenaam 

is. Bijvoorkeur binnen op de koele vloer. Laat hem overdag alleen uit om te plassen 

en te poepen en ga ’s morgens vroeg en ’s avonds actieve dingen met hem doen. 

Je kunt natuurlijk ook ergens aan het water gaan ‘poedelen’. Water geeft verkoeling. 

Of de hond nu wel of niet wil zwemmen….bij het water is het vaak koeler en pootje 

baden geeft ook verkoeling.  Let er wel op dat er voldoende schaduw is en neem 

anders een parasol mee. 

Wanneer je hond het warm heeft en je wilt hem koelen. Koel hem dan op de plekken 

waar het het meest effect heeft.  Bijvoorbeeld met zijn voet zolen in het water of met 

een koude natte handdoek of icepacks in zijn liezen of in zijn oksels. Er zijn 
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koelbedden te koop waarvan het effect wel is bewezen. De hond kan dan (met oksels 

en liezen) op een koele mat gaan liggen en koelt daarmee af. 

Er zijn ook koelhalsbanden te koop…het effect daarvan is nog niet echt aangetoond. 

Ik hoop dat we een heerlijk warme zomer krijgen….. 

 

WOORDZOEKER 

 

T B C Z D T Y C R K G D D H K D V B C D  

B R O O R J L L A B I P N O A I O P T N  

G E O O M I I T Q E R J A O B E L O F A  

K T P P C B T R H F U P B G R H G F R M  

A P S K S E I G T M F I S K E M H H D H  

A B E A N R I S P S U W L B O A L O J I  

Y R O L A D E W P M D R A O V A R N B B  

Y H O I N N A E A O A E H R M Z R D R M  

K O L E T O M E T T R L W S E R L E O J  

P L H T N W J A D R E T L T J O V N U X  

N E J S A T R E O V O R I E M O X C T S  

B E L L L A B Y L F V P B L T H P L D F  

P F N E W A N D E L E N P A L E G U J R  

O L E I D K O E K J E T Q A K G M B D U  

N P A E A K L J C E L U O B D M I A X L  

S J E A G R W I L L N N F S Y G I E K S  

V P I V T B T S A A K N E D R O H Q I I  

S U Y L O S E N D K N E X E G L Z U Z Q  

W O R S T E I X H E W L M M A E C F K N  

O G A U Z T R N P H O N D E N S P O R T  

 

 
APPORT 

APPORTEERSPORT 

BAL 

BEHENDIGHEID 

BORSTEL 

CLICKER 

COMBISPORT 

DOOR 

DUMMY 

FLYBALL 

GEHOORZAAMHEID 

HALSBAND 

HONDENCLUB 

HONDENSPORT 

HOOG 

HORDE 

JUMP 

KAAS 

KAM 

KATTENLOOP 

KOEKJE 

LIJN 

MAND 

NAAST 

OVER 

PLAATS 

RIEM 

SLURF 

SPEED 

SPEELTJE 

TRAINEN 

TUNNEL 

VOER 

VOERBAK 

VOERTASJE 

VOLG 

WANDELEN 

WATERBAK 

WEDSTRIJD 

WIP 

WORST 

ZOEK 
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Winkelcentrum Winkelhof 

Winkelhof 51 
2353 TT Leiderdorp 

071-5890044 
408@petsplace.nl  

 

 

 

 
 

 

Bij inlevering van de ingevulde 

hoekbon:  
 
 

€5,00 KORTING OP  
de nieuwe brok van ProPlan: 

Duo Delice, verkrijgbaar in kip of zalm smaak 

Een unieke smaak sensatie voor uw hond! 
                                                       

 
   

 

Download nu de gratis Winkelhof app 

voor onze laatste folder en/of 

aanbiedingen  
                                                

Postcode 

….. 
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1. Stel jezelf even voor, wat is je rol 

binnen de Alphense Hondenclub? 

Ik ben Nel van Goozen en ben getrouwd met 

Jan. We hebben 3 kinderen die al niet meer 

thuis wonen. Ik geef op dinsdagavond  puppy 

les en op donderdag avond combi les en train 

zelf met mijn twee honden. 

 

2. Hoe lang doe je dit al? 

Ik ben, als ik het goed heb, al zeventien jaar lid. Ik kwam bij de AHC omdat wij een 

hond hadden waar we wel wat hulp bij konden gebruiken. 

Hoe lang ik al les geef weet ik niet precies maar ik ben begonnen met combi les te 

geven en later in de opvoed les en nu de puppy les. 

 

3. Hoeveel honden heb je op dit moment? 

Twee honden: een kruising Labrador van negen jaar en een kruising Labrador/ 

Bouvier/ Duitse Herder van bijna twee jaar. 

 

4. Wat zijn de volledige namen en geboortedata van je honden?  

Boris geboren 5-4-2004. 

Laila geboren 21-7-2011. 

 

5. Hoe ben je aan hen gekomen? 

Boris via Jeanette, die bij de dierenambulance werkte en hij was weg gehaald bij zijn 

baas. Laila via Jack, we wilden een pup en hij had ze bij de dierenarts gezien. 

 

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

Met Boris opvoed 2 en behendigheid van begin tot wedstrijd groep en GGB en GG1. 

Met Laila socialisatie, opvoed 1 en 2, combisport en behendigheid. Met de 

behendigheid heb ik helaas moeten stoppen, dit in verband met haar lichamelijke 

gezondheid.  

 

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

Boris is lief, enthousiast en heeft energie voor tien. 

Laila is een lekkere knuffelhond, enthousiast en natuurlijk ook lief. 

De minst leuke eigenschap van hen is dat ze hondenpoep eten en aan de riem doen 

ze niet echt lief naar andere honden. 

  

8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je honden? 

Boris een tennisbal en tijdens de les zijn sjor. 

Laila een roze konijn en tijdens de les haar sjor. 

 

9. Wat eten je honden het liefst? 

Boris lust alles maar hij krijgt alleen zijn brokken, pensstaaf en soms vlees. 

Laila is een kieskeur, ze eet wel haar brokken, kipstukjes of beloning koekjes. 
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10. Wat of waar zijn de favoriete slaapplaatsen van je honden? 

In de huiskamer op hun kussen. 

 

11. Gaan de honden mee op vakantie? 

Ja wij gaan naar de caravan die in Drenthe staat en ze gaan altijd mee. 

 

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

hebt? Waarom wel of niet? 

Iets kleiner denk ik, maar waarschijnlijk wel weer een kruising. 

Maar je weet het bij ons niet ……… we zien wel. 

  

13. Wat is het dag patroon van je honden? (Bijvoorbeeld is je hond de halve 

of hele dag alleen) 

Twee dagen in de week heb ik een lange dienst en dat is van half negen tot vijf uur, 

soms iets langer. De andere dagen van tien tot twee en op maandag ben ik vrij. We 

wandelen drie keer per dag soms vier keer. 

 

14. Wat wil je graag nog bereiken met je honden? 

Dat we nog lang van ze mogen genieten en dat we het fijn hebben in de dingen die 

we samen doen.  

 

15. Loop je wedstrijden/shows? 

Ja met Boris behendigheid. 

 

Ik geef de pen door aan Jack Touw! 

 

 
  



 
26 

 

 

 

 

Iedereen is geslaagd en mag lekker verder gaan met de BE3! 

 

Janet  de Zeeuw  parcours    28.15 sec. foutloos 

met Charlie   insteek paaltjes   goed 

    lage wip    goed 

    voorroepen tussen toestellen voldoende 

 

Jacqueline Emmerik parcours    31.81 sec. foutloos 

met Sil   insteek paaltjes   goed 

    lage wip    goed 

    voorroepen tussen toestellen voldoende 

 

Daniel v.d.Leede  parcours    25.09 sec. foutloos 

met Skai   insteek paaltjes   voldoende 

    lage wip    goed 

    voorroepen tussen toestellen voldoende 

 

Annemarie Rijneveld parcours    25.31 sec. foutloos 

met Gaia   insteek paaltjes   goed 

    lage wip    matig 

    voorroepen tussen toestellen goed 

 

Ivonne Smit  parcours   45.97 sec. incl. 1 weigering 

met Bootz   insteek paaltjes   voldoende 

    lage wip    goed 

    voorroepen tussen toestellen goed 

 

Marije Doppenberg  parcours   54.63 sec. incl. 2 weigeringen 

met Ginger   insteek paaltjes   goed 

    lage wip    goed 

    voorroepen tussen toestellen goed 

 

Nico Beukenholdt  parcours   89.99 sec.  4 fout+1 weigering 

met Sem   insteek paaltjes   goed 

    lage wip    goed 

    voorroepen tussen toestellen goed 

 

Nel van Goozen met Laila en Anneke den Hertog met Bluff zijn ook geslaagd.  

Zij hebben al eerder het parcours gelopen en goed afgelegd.  

Hun tijden zijn echter niet (meer) bekend. 
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Kunnen honden kleuren zien? 

Vroeger werd aangenomen, dat honden enkel 

grijstinten of 'zwart-wit' konden zien. Uit nader 

onderzoek is echter gebleken dat honden wel 

degelijk kleuren kunnen zien, maar wel anders 

dan de mens. 

Het oog van de hond bevat, zoals bij alle zoogdieren twee typen receptoren. De 

staafje zijn voor de waarneming van grijstinten verantwoordelijk, de kegeltjes voor 

het zien van kleuren. In het oog zijn meer staafjes dan kegeltjes en staafjes hebben 

minder licht nodig om een signaal aan de hersenen te geven. De kegeltjes zorgen 

voor het kleuren zien indien er genoeg licht aanwezig is. 

In het oog van honden is, zoals bij de meeste zoogdieren, een speciale anatomische 

structuur  (Tapetum lucidum) aanwezig, die invallend licht terugkaatst en zo het 

bestaande licht versterkt. Dit verklaart, waarom honden in de schemering veel beter 

kunnen zien dan mensen, bij wie deze structuur afwezig is. 

Het oog van de hond heeft twee verschillende types kegeltjes, die op groen of op 

blauw licht reageren, in tegenstelling tot de mens, die over drie verschillende types 

beschikt, die op rood, groen en blauw licht reageren. Een hond ziet geen rood en 

ervaart rode dingen als (donker)groen. Een rode bal in het gras is voor een hond dus 

lastig te zien. 

Een ander verschil is dat het hondenoog in het bereik rond 430 nanometer de grootste 

gevoeligheid vertoont. Bij de mens is dit rond 530 nanometer. De scherpte van het 

beeld is waarschijnlijk kleiner dan bij de mens en meer op beweging gericht. 

Stilstaande dingen worden door de hersenen onderdrukt en zijn door de hond minder 

goed waar te nemen. 

Het gezichtsveld van de hond is met circa 240 graden duidelijk groter dan dat van de 

mens, mede door de zijdelingse inplanting van de ogen op de schedel. Het bereik 

waarin een hond driedimensionaal kan zien is met 120 graden ongeveer even groot 

als dat van de mens. 

Wij zien kleuren zoals in de linker kolom, honden zien kleuren als in de rechter kolom. 

Honden zien dus wat bruin- geel en blauwtinten. Rood en en groen zien ze als een 

zelfde kleur. Wanneer wij voor onze hond een oranje pion in een grasveld zetten bij 

de ‘vooruit’ oefening, bedenk dan dat de hond misschien wat moeite heeft om de pion 

te zien, omdat deze wegvalt tegen de achtergrond. Hetzelfde geldt voor een rode bal 

in het gras, deze twee kleuren zijn voor een hond hetzelfde. Een blauwe bal zal hij wel 

zien. Dit verklaart waarom wij soms niet snappen waarom onze hond nou zo stom is 

om het balletje gewoon voorbij te lopen terwijl hij er bijna over struikelt.  

Waar moeten we rekening mee houden met de training? 

Bovenstaande verklaart waarom honden oranje dummy’s moeilijker zien dan groene 

dummy’s. Oranje dummy’s zijn ideaal voor het verloren zoeken omdat wij mensen 

deze wel goed kunnen zien maar onze honden niet.  Je kan op afstand zelf wel zien of 

je hond in de buurt van de dummy is terwijl de hond deze echt moet gaan zoeken om 

‘m te vinden. Laat  deze oranje dummy’s echter bij het markeren in de dummytas 

zitten! Zelfs voor een heel ervaring hond is het heel moeilijk om een oranje dummy 

goed te kunnen markeren.  
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Puzzelplezier 
 

 

Verander de volgorde van de letters en vorm zo correcte woorden. Alle woorden 

hebben te maken met (trainen bij) de AHC. Breng de genummerde letters over naar 

het balkje en vind zo de oplossing. Onder de juiste inzenders wordt een leuke prijs 

verloot… 

Stuur de oplossing naar Anita Dobbe: ammdobbe@ziggo.nl  

 

mailto:ammdobbe@ziggo.nl
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In het clubblad van februari beschreef Anita een 

interview met Marijke Hegemans,  zij is (dieren) 

fysiotherapeut. Omdat Anita in dat artikel 

uitgelegd heeft wat Marijke doet, zal ik dat nu niet 

doen. 

Ik ben met haar in contact gekomen gedurende 

de revalidatie van Moby, die moest na meerdere operaties aan zijn achterpootje 

revalideren en spieren opbouwen. Het is dan erg belangrijk daar goede ondersteuning 

bij te krijgen  

                                                                                                                 

Door een workshop die ik ooit eens heb gevolgd 

wist ik dat het erg belangrijk is, dat als je sport 

met je hond regelmatig naar een fysiotherapeut 

te gaan. Nu is dat 1 ding met een braaf hondje 

als Moby, maar wat anders met mijn andere hond 

Dushi. Voor degene die Dushi niet kennen, ze is 

onzeker, houdt er echt niet van dat  vreemden 

aan haar lijf zitten. Dushi blaft, gromt en is een 

angstbijter…  maar een ontzettende schat voor 

mensen die ze kent en vertrouwt.  

 

Dushi deed altijd aan behendigheid en tijdens een 

van de behandelingen van Moby kwam Dushi ter 

sprake. Ik vond het belangrijk dat ook zij eens 

onderzocht zou worden.  

Als een hond blessures heeft, komen wij er vaak achter als het bij de hond al best wel 

erg is, ze lopen gewoon door en laten niet blijken dat ze pijn hebben. Daardoor ben je 

dan ook langer bezig om je hond weer `goed in vorm`te krijgen, en heeft de hond 

onnodig veel pijn.  

Voor Dushi zou het ter preventie zijn, maar ook om haar met Marijke bekend te 

maken, mocht ze het in de toekomst  nodig hebben. Maar hoe doe je dat met een 

hond als Dushi?  Ook al hoor ik op de AHC zeggen dat elke hond het leuk vindt bij 

Marijke is dat bij Dushi zeker niet zo, daar moet echt wel aan gewerkt worden. 

Marijke stelde voor om Dushi mee te nemen, elke keer als ik met Moby kwam. Marijke 

zou Dushi gewoon negeren, wel wat lekkers geven, en het van Dushi af laten hangen. 

Ik heb Marijke natuurlijk ingelicht wat handig is en niet. Dushi vond het ontzettend 

leuk om er rond te lopen, en al helemaal om wat lekkers te krijgen.  En al snel kreeg 

Marijke een ´lik´, dat is trouwens voor Dushi nog niet het signaal dat je haar aan mag 

halen. Na een tijdje ging Marijke haar ook  voorzichtig betasten, een beetje 

behandelen, met veel voertjes. 

In december was Dushi erg stram, liep soms mank, kwam moeizaam overeind. 

Opeens was de noodzaak daar en fysio niet meer een keuze maar een noodzaak! Op 

de foto´s van haar rug was niets uit gebleken, behalve dat ze slechte heupen had, 

sporten waren we al mee gestopt en mag echt niet meer. 
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Om een lang verhaal kort te maken, de eerste echte behandeling hebben we met 

muilkorf gedaan, voor de zekerheid. Voor de behandeling en erna mocht Dushi even 

rond lopen en spelen zonder muilkorf. Leuk dat ze het vind!  

Op dit moment kan Dushi zonder muilkorf behandelt worden, met veel voertjes en 

positiviteit. Als we voor het hek staan begint Dushi al te janken van plezier, Marijke 

wordt enthousiast begroet! Voor Dushi zelf geweldig, dat ze geniet, maar 

voornamelijk dat ze de behandeling kan krijgen die ze nodig heeft! Ze heeft duidelijk 

minder pijn, is weer flexibeler, ze moet natuurlijk zo goed mogelijk van haar 

‘pensioen’  genieten. Ontzettend blij dat we hier  3 jaar geleden al mee begonnen zijn! 

 

 

 

Teckel Harry pakt bus en stapt 12 haltes later 

thuis uit 

 

Teckel Harry had zaterdagavond kennelijk genoeg van 

het Scheveningse strand. Terwijl zijn oppasbaasje 

Sjoerd Sweerts wanhopig zocht, was de hond al lang 

en breed op weg naar huis. Met de bus. Zo meldt het Algemeen Dagblad. 

 

Dik een dag later kan Sweerts het nog amper 

geloven. 'Harry, de hond van mijn zus, is bij 

de juiste halte op bus 23 gestapt. Daar liep hij 

naar onze vaste plek achter in de bus. Twaalf 

haltes verder stapte hij weer uit. Precies op de 

plek waar we anders ook de bus uitgaan. Ik 

wist dat Harry een slimme hond was, maar zo 

slim?', zegt Sweerts lachend tegen het 

Algemeen Dagblad. 

 

Het wonderbaarlijke avontuur van de hond werd opgetekend door een medepassagier, 

die bij dezelfde halte uitstapte als Harry. Hij bracht de ruwharige teckel naar de 

Dierenambulance Den Haag, waar de medewerkers minstens zo verbaasd zijn als 

Sweerts. 

Als mensen hun hond buitenshuis kwijtraken, adviseren we altijd meteen de buren te 

bellen. Het gebeurt geregeld dat zo'n beestje snel naar huis loopt,' vertelt Henny 

Greven van de Dierenambulance tegen het Algemeen Dagblad. 'Maar een hond die de 

bus neemt en ook nog thuis aankomt, dát hebben we nog nooit meegemaakt. Harry is 

een bijzondere Teckel.' 

Het oppasbaasje dat zaterdag om 23.00 uur de Teckel weer in zijn armen kon sluiten, 

is dolgelukkig. 'Ik ben die avond het hele strand afgelopen, bij alle paviljoens 

langsgegaan. Maar Harry was nergens te vinden. Ik zat enorm in de piepzak, ook 

omdat het niet mijn hond is.' 

 

Bron: www.ad.nl, 11-6-20013 
  

http://www.ad.nl/
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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 

mailto:kynoloop@ziggo.nl
mailto:kynoloop.anita@ziggo.nl
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Door Hans één van de coördinatoren van het 

Team Specialistische honden van de politie werd 

ik benaderd of ik voor hun honden wilde gaan 

trainen.  

Het KLPD is begonnen met hun eigen 

fokprogramma. Met honden die zich in de 

praktijk bewezen hebben, zijn zij een fokprogramma op gaan zetten.  

Wanneer er in dit programma een nestje wordt geboren worden de puppy’s getest als 

ze 10 weken zijn. De puppy’s worden getest op moed, werklust, prooidrift, zoekdrift 

en meer van dit soort eigenschappen.  

Voor de puppen die geschikt bevonden worden, wordt een geleider gezocht die met ze 

aan de gang gaat. Toen ik vertelde dat ik geregeld puppen voor anderen opvoedde en 

diverse honden had getraind waren ze erg geïnteresseerd. Soms zijn er namelijk meer 

puppen geschikt dan dat er geleiders beschikbaar zijn. Het zijn vaak erg 

zelfverzekerde, drukke en zeer eigenwijze, koppige puppy’s waardoor ze niet zomaar 

bij iedereen geplaatst kunnen worden. Omdat ze hadden ervaren hoe mijn vorige 

Mechelse Herder Stoer opgevoed en getraind was, hadden ze er wel vertrouwen in dat 

dat bij mij goed zou komen. 

 

Er werd een Mechels Herder reutje van 4 

maanden bij mij gebracht. Hij had tot nu toe bij 

een hondengeleider thuis gezeten, maar er 

waren wat problemen ontstaan. De hond was 

wel erg druk in het gezin, dus werd er een 

andere oplossing voor hem gezocht…..en dat 

was bij mij. 

Hij werd gebracht als een slungel van 4 

maanden, meer poten dan lijf en hele grote 

oren en met een uitstraling van “de wereld is 

van mij, maar ik moet alles nog ontdekken”. 

 

Vergeleken bij zijn zus Chill, was hij een erg 

relaxte hond. Chill verkende alles in razend 

tempo, hij verkende alles rustig maar grondig én met zijn neus. Dat was alvast een 

goed teken voor een hond die als hij later groot is naar narcotica of explosieven moet 

gaan zoeken. 

 

In het nest had hij de naam Monkey gekregen, omdat hij overal op en overheen 

klauterde. Ik vond dat nou niet echt een naam voor een hond. In zijn paspoort stond 

de naam Sherlock.  Misschien wel een toepasselijke naam voor een speurhond, maar 

ik vond de naam niet handig in het gebruik. Ik weet ondertussen hoe makkelijk ze zijn 

bij de KLPD met namen, dus ik kon hem zelf een naam geven.  Ik koos Bonk!. Met 

uitroepteken om het makkelijk te maken en met betekenis, omdat het een bonk van 

een hond moest gaan worden. 
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Nadat Bonk! in huis alles had onderzocht, leek het me verstandig om hem buiten te 

laten plassen en even moe te maken en dan een begin te maken met de bench 

training.  Benchtraining gaat altijd makkelijker met een hond die een beetje moe is. 

 

Weer werd gelijk duidelijk hoe belangrijk de eerste weken training en opvoeding zijn. 

Bonk! was niet veel gewend. Ik merkte aan hem dat hij de herrie van brommers, 

gillende kinderen en auto’s vreemd vond. Dit soort honden zetten vaak hun “angst” 

gelijk om in agressie (blaffen naar het object en er achter aan willen), maar voordat 

hij dat kon gaan doen, ben ik hem gaan afleiden met voer. Dat werkte. Zodra hij iets 

vreemds zag en er op zou gaan reageren, hield ik een stukje worst voor zijn neus en 

leidde hiermee zijn aandacht van het voorwerp af, richtte zijn aandacht op mij en 

terwijl hij aan het eten was, kon hij ondertussen wennen aan de geluiden en de 

omgeving. 

 

Ook trok Bonk! vreselijk aan de riem. Ook al iets wat ik graag van het begin af aan in 

goede banen wil leiden. Want als deze honden straks groot zijn dan zijn ze 35 kg, 

beresterk en zouden ze mij zo over straat trekken.  

Vanaf die tijd kreeg hij een tuig om wanneer we ‘uit’ gingen en zodra de lijn strak 

stond liep ik niet verder. Bonk! leerde wel snel, want het trekken aan de lijn was 

redelijk snel over tijdens het wandelen. 

 

De benchtraining bleek geen probleem. Hij liep als vanzelf zijn bench in, daar lag een 

kong met vlees. Toen hij die op had, ging hij slapen. Hij lag in zijn bench met het 

deurtje open, het leek alsof hij uiterst tevreden was 

met deze nieuwe plek. 

 

Qua training moesten we ook hard aan de slag. 

Bonk! kon al heel goed zoeken, (of dat zijn aanleg 

was of dat daar al veel mee was geoefend daar ben 

ik nooit achter gekomen) maar verder had hij 

nauwelijks iets geleerd. Hij wist bijvoorbeeld niet 

wat zit was en hij was ook niet bekend met de 

clicker.   

Hij was niet lui, had altijd honger, was redelijk rustig 

in zijn werk, kon zich goed concentreren  en was 

daardoor super goed te trainen. 

 

Eerst maar de basis commando’s  (deze commando’s 

zijn anders dan die we op de AHC gebruiken) 

Plaats:  waarbij de hond links naast de geleider 

moet komen zitten  (zie foto) 

Halt: waarbij de hond links naast de geleider moet 

komen liggen 

Volgen: volgen met de kop iets vóór het bovenbeen 

of de heup van de geleider. 
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Het apporteren was ook nog iets om aan te werken. Bonk! had genoeg zoekdrift en 

prooidrift om achter een voorwerp aan te gaan wat werd weggegooid, maar hij had 

ook zoveel buitdrift dat hij het nooit meer terug wilde komen brengen. 

 

Gelukkig snapte Bonk! ondertussen het principe van operante conditionering. Waar 

het op neer kwam ….als je wilt eten…zul je het voorwerp toch iets terug moeten 

brengen om op die manier een click en eten te krijgen. Stapje voor stapje leerde hij 

het voorwerp dichter bij me te brengen. Binnen een week, bracht hij alles terug wat ik 

weggooide om het dan te ruilen tegen een beloning die hij meer de moeite waard 

vond. 

Volgende keer meer. 
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Water, hondenbak, wagentje voor de oude hond, 

poepzakjes, veel lekkers, fototoestel, goede 

riemen en filmcamera.  We zijn er klaar voor op 

naar de dierentuin met onze vier Goldens. Sybel 

bijna 15, Sticker en Hebbuz 6 en Toother 3. 

Eigenlijk zijn we met al onze Goldens wel naar 

de dierentuin geweest, alleen Toother was nog nooit geweest. En aangezien deze 

druktemaker  ondertussen al drie jaar is geweest was het de hoogste tijd, dus op naar 

Dierenpark Amersfoort.  

 

Op de parkeerplaats zie je de neuzen al de lucht in gaan, de neusvleugels gaan druk 

heen en weer om maar genoeg spannende geurtjes op! We begonnen bij de otters, 

altijd favoriet bij de honden maar vandaag niet want ze lagen lekker te slapen. 

 

De kleine ringstaartmakies komen heel geïnteresseerd kijken naar al dat hondenspul. 

Sybel vindt alles best, die is al zo vaak in een dierentuin geweest en maakt zich er na 

14,5 jaar hond zijn niet zo druk meer om. Hebbuz vindt dat gestaar maar niks, Sticker 

vindt het bere interessant (zijn er meisjes bij, ben gek op meisjes!!!)  En Toother, die 

weet nog niet of het nou wel of niet leuk is in de dierentuin.  

 

We horen een hoop gekletter 

van water, de grote olifanten-

bul wordt even lekker 

verwend met een flinke straal 

water. Wat is die groot zeg, 

en de honden denken er ook 

zo over!!!   

 

Het begint opeens donker te 

worden dus we zoeken een 

plekje op het terras onder een 

parasol bij het bavianeneiland. 

Toother onze druktemaker 

heeft wel een half uur op der kont gezeten al starend naar de bavianen. De regen 

komt ondertussen met bakken uit de lucht maar we zitten lekker droog met een 

patatje. Sticker en Hebbuz zijn onder tafel in slaap gevallen, Sybel denkt dat ze wel 

een patatje lust en Toother, tja nog steeds aan het staren naar die kleine 

klauteraapjes.  

 

Nog even een paar foto’s maken in de mooie Japanse tuin, wat hebben we toch een 

voorbeeldige fotomodellen.  

 

Via de stokstaartjes, die erg in trek waren bij de honden trouwens, lopen we nog even 

door het dinobos en komen we uit op de ‘savanne’ waar je op een soort van brug over 
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een vlakte uit kan kijken met giraffen, zebra’s, de watusirund en parelhoenders. Deze 

laatste slaan groot alarm bij het zien van zoveel honden in één keer!  

Eerst even een lekker softijsje eten en vlug door naar de roofdieren. De honden 

dachten hier echter anders open. Wil Hebbuz buiten wel eens achter en kat aangaan 

hier wil ze alleen maar weg. Sticker durft nog een grommetje te doen naar de 

starende tijger maar wil ’t liefst ook doorlopen. Toother hopt tussen ‘wie is dat’ en ‘ik 

wil weg hier’. We gaan maar door. Nog even een paar foto’s maken van een kleuter 

neushoorn die al haar laatste energie er nog even aan het uitrennen is.  

 

In de dierentuin krijg je verschillende reacties, mensen die het niets vinden en 

mensen die het geweldig leuk vinden en spijt hebben dat ze hun hond hebben thuis 

gelaten.  

Ik zou zeggen doen, het is zo leuk  om te zien hoe je hond reageert, maar ook om te 

zien hoe de dieren reageren op de honden. Neem wel een goede stevige riem, 

voldoende vers drinkwater en poepzakjes mee. Uiteraard is de hond niet in iedere 

attractie welkom, maar even buiten wachten tot de rest het wel bekeken heeft is ook 

niet zo erg.  

En ook in een speeltuin hoort hond uiteraard niet thuis.  

 

En Sybel, Sticker, Hebbuz en Toother die zijn eenmaal thuis als een blok in slaap 

gevallen. Ik doe heel veel met mijn honden maar van een middagje dierentuin zijn ze 

veel vermoeider dan 1,5 uur fietsen of 20 kilometer wandelen.  

 

Dierentuinen waar honden welkom zijn: 

 

- Dierenpark Amersfoort 

- Ouwehands Dierenpark Rhenen 

- Zeeaquarium Bergen aan Zee 

- Vogelpark Avifauna Alphen aan den Rijn 

- Papagaaienpark Veldhoven 
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Regelmatig verzorgen AHC-leden een 

demonstratie van allerlei takken van 

hondensport. De bekendste is de 

jaarlijkse demo op Koninginnedag op het 

Europapark in Alphen. Maar ook op 

verzoek van onze sponsor Royal Canin 

en anderen verzorgen we demo’s.  

Onlangs hadden we een bijzonder demoverzoek. De Bonifaciusschool in Alphen hield 

een actie tegen de hondenpoepoverlast op het grasveld voor de school. Uit alle 

leerlingen waren 5 ontwerpen van actieborden gekozen, die gerealiseerd en geplaatst 

werden rondom het veld.  

De school wilde benadrukken dat zij vies van hondenpoep is, maar niet van honden! 

Daarom had de school de AHC gevraagd een demo te geven.  

Rinkse, Marc, Carola, Marlies, Anette, mijn persoon en al onze honden waren 

maandagmiddag 27 mei van de partij. Na de toespraak van wethouder Kees van 

Velzen en het onthullen van de borden namen de ongeveer 400 leerlingen van de 

school plaats rondom het veld.  

Rinske praatte de boel aan elkaar. Zij stelde ons en de honden aan de kinderen voor. 

Daarna lieten we zien hoe goed en beheerst onze honden konden blijven volgen, 

zitten of liggen als 2 leerlingen met Rinske voor onze neus gingen voetballen, zelfs als 

we de honden alleen lieten. Ook hebben we onze beroemde tennisballenact 

opgevoerd. De honden sorteerden ieder hun eigen genummerde tennisbal uit een 

groot aantal ballen. Iedere keer klonk er een stevig applaus.  

Hebbuz, de Golden van Marlies, heeft haar zoekkunsten laten zien. Rinske heeft een 

leerling gevraagd een dummy te verstoppen, die Hebbuz mocht gaan zoeken. Dat was 

best op een lastig plekje. Hebbuz was hard aan het werk, maar had wel even tijd 

nodig om wind te halen. Iedere keer als ze in de richting van de dummy liep, ging er 

een enthousiast geluid op, om vervolgens in een massaal AHHH te veranderen als 

Hebbuz  toch een andere richting op liep. Kinderen probeerden spontaan Hebbuz een 

handje te helpen door  ‘koud, koud, koud, warm, warm, WARM’ te roepen. Die knappe 

Hebbuz liet zich niet uit het veld slaan en zette door net zolang tot ze in al dat tumult 

de dummy had gevonden. Een luid gejuich klonk! 

Ook Toother, de dochter van Hebbuz, had een solo. Zij kon een gevuld poepzakje 

opruimen door het op te pakken en in een afvalemmer te deponeren.  

Als afsluiting hebben Buzzard, Sticker, Blacer, Djilly, Murphy en Jive een 

behendigheidsparcours gelopen onder aanmoediging van alle leerlingen.  

Onze honden stalen de show en we hebben nog nooit zo’n enthousiast publiek gehad. 

Rinske deed het fantastisch als een volleerd spreekstalmeester. We waren het er over 

eens dat dit de leukste demo ooit was.  

Na alle bedankjes van school, de wethouder en zijn ambtenaar, en de pers in 

ontvangst te hebben genomen, zijn we gaan opruimen.  

Met vereende krachten waren we zo klaar en stonden we op het punt om onze auto’s 

in te stappen, toen twee stadswachten ons benaderden. We mochten onze auto’s niet 

parkeren op het grasveld. Alle sporen van onze demo (het materiaal, de afzetting en 

400 kinderen!) waren verdwenen, dus hadden we wel wat uit te leggen. Het kostte 
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veel moeite om meneer de stadswacht van 4x90 euro af te praten. Na tussenkomst 

van de school en een preek van meneer de stadswacht vertrokken we richting AHC 

om alle spullen weer op te ruimen.  

Wanneer u in uw opvoedles een levensgrote, vrolijk gekleurde en glitterende 

hondendrol ziet, dan weet u nu dat dat een souvenir is, die de school ons heeft 

gegeven.  
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Het gaat goed met mijn roedeltje. Er is weer rust 

gekomen sinds Desso er niet meer is… de 

rolverdeling is duidelijk. Aimey is nu onbetwist 

de baas, de anderen kijken wel uit om haar te 

storen. Daaronder is er niet zo veel verschoven, 

maarrrr….. Ceavah is in opkomst! Dit puppen-

meisje (nu 4,5 maand oud) doet heel onderdanig, maar krijgt ondertussen toch voor 

elkaar dat mama Ashlinn en neefje Brenn met haar gaan spelen. En die vergeten dan 

dat ze een lekker botje hadden, waar Ceavah dus ineens mee wegloopt! Slim… dat is 

ze! Dat merk ik ook in de training. We zitten samen in de puppyklas en, ondanks dat 

ze de jongste is, doet ze goed mee. Het scheelt ook wel dat ze aardig naar mij trekt, 

ze zoekt haar steun bij mij, gelukkig. Want sommige dingen vindt ze best spannend.. 

hard blaffende honden, honden in het algemeen, vreemde mensen die je vastpakken 

(maar later toch wel leuk blijken te zijn). Het blik met knikkers is best eng, de 

trekrotjes daarentegen interesseren haar geen biet. De tunnel is de eerste keer ook 

raar, maar na een paar keer sjeest ze er doorheen. Het water in het badje moest ze 

eerst niks van hebben (ze was vlak daarvoor een keer in de sloot gevallen), maar na 

enig aandringen stapte ze erin en uiteindelijk wilde ze alleen maar naar het water! 

Volgens mij wordt ze straks mijn enige zwemmende Sheltie, ha ha… Natuurlijk doen 

we ook “gewone” dingen , zoals zit, af, naast etc. Het volgen doe ik niet helemaal 

zoals we op de club gewoon zijn, maar op de “Obedience-manier” dus met haar 

neusje aan mijn hand. Daar moeten we nog veel aan werken, maar ze begint al mooi 

te lopen. Ook hebben we in de les een plastic gele target gekregen en de bedoeling is 

dat ze die aanraakt. Thuis ben ik er ook mee bezig geweest, ze is nu zo ver dat ze 

met 2 pootjes erop gaat staan… click, koekje! Ook doe ik met haar andere “truckjes”. 

Poot geven, bijvoorbeeld. Dat had ze eerder onder de knie dan Brenn! Ook met “plat” 

aan de gang geweest, handig voor de down stay (blijfoefening) later.. En ik weet al 

een paar andere leuke dingen die ik haar aan wil leren… 

Inspiratie hiervoor heb ik opgedaan op de Clubdag.  

Ceavah had ik ingeschreven voor de workshop Braintraining. Ze kon daar op allerlei 

manieren snoepjes zoeken… o.a. bij een aangekleed konijn, in een opgerold matje, 

tussen oude fietsbanden, in een ballenbak, etc. Erg leuk voor de kleine meid! Maar 

werd er wel moe van, want met je neus werken vraagt een hoop energie! De 

onderdelen uit deze leuke workshop gebruiken we nu ook bij de socialisatie-lessen… 
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Brenn, zoon van Aimey,  had ik ingeschreven voor de 

workshop “Tricks en Trucs”. Dat leek me erg leuk voor 

mijn actieve en leergierige manneke. En het was een 

succes. We hebben allerlei leuke dingen gedaan, 

althans… het begin ervan: een dobbelsteen voortduwen, 

met een poot op een knop duwen, proberen een balletje 

in een mandje te leggen en een matje uitrollen. 

Natuurlijk konden we dat niet allemaal aanleren in een 

uurtje, maar het begin was er. We hadden er zóveel 

plezier in, dat ik er thuis mee door ben gegaan. 

Ondertussen kan Brenn nu “poot” geven (kon hij dus 

nog niet!), een bal in het mandje leggen en op de target 

staan. Met “plat” ben ik nog bezig. Een gedrag wat hij 

zelf al deed, krabben op de grond als hij een ander 

uitdaagt voor spelen, vond ik zó leuk dat ik dat heb 

geprobeerd te clicken. En dat is gelukt! Hij doet het nu als ik “scratch” zeg, niet alleen 

op een matje, maar ook gewoon op de grond. Super trots op m’n ieniemienie 

manneke. Ik heb nog een hele lijst met leuke trucs die ik hem aan wil leren. En hij 

WIL ook graag leren, staat te stuiteren als ik de spullen pak… 

  

Op die dag kwamen al mijn hondjes aan 

bod. Zo heeft Ceavah’s mama Ashlinn 

geproefd aan het schapen drijven. Ze was 

er niet bang voor, ging keurig met de 

beweging van de schapen mee. Maar ze 

was wel een beetje onzeker, ging niet erg 

ver van me vandaan. Maar aanleg heeft ze 

wel, ze zou het wel kunnen aanleren…. We 

hebben uiteindelijk samen de schapen 

weer in de ren gekregen, dus ik was trots 

op haar!  

Haar vader Isthan heeft het resterende gedeelte van de competitie Combisport 

gelopen, bij de Veteranen. En met succes… hij werd 3e in de competitie én op de dag 

zelf. Knap kind! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

 

 

 

Tot slot heb ik met Aimey  (Brenn’s moeder) nog de Balanstraining gedaan. We zijn 

begonnen met massage om te zien of er ergens problemen waren, maar Aimey was 

ontspannen. Dus aan de slag gegaan met het matras, het balanskussen en de 

kantelplank. Erg wiebelig, maar ze hield vol en ik kreeg haar zover dat ze erop ging 

zitten. Dapper hoor! Daarna op een stapel stenen rondjes laten draaien, later ook op 

een emmer. Had ze geen moeite mee. Toen twee emmers naast elkaar en over laten 

stappen. Uiteindelijk kon ze over een hele rij emmers lopen.. erg knap! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernst  von Scheven (van Kynoweb) was er ook om studio-foto’s te maken. Hij heeft 

een aantal van mijn honden al op de gevoelige plaat gezet en ik wilde heel graag ook 

foto’s van Ceavah. Ondanks dat ze helemaal uit verhouding was… maar dat heeft ook 

z’n charme. Ze was eerst erg onrustig, maar uiteindelijk wilde ze wel spelen en kon 

Ernst een paar leuke foto’s maken… Erg blij mee! 

   

 

 

Natuurlijk zijn er ook allerlei andere dingen gebeurd met mij en de hondjes… 

trainingen, wedstrijden, wandelingen… Maar daar vertel ik de volgende keer wel over. 

Voor nu: fijne vakantie allemaal! 
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Artikel Opmerking AHC prijs Dogmiles 

 

 

AHC Jas nu in uitverkoop € 65,00 26 

AHC fleecejack nu in uitverkoop € 45,00 18 

AHC T-shirt  € 15,00 6 

Clicker  € 4,00 2 

Clickerboekje  € 10,00 4 

Apporteerblok Hout klein volgens GG regels € 4,00 2 

 Hout groot volgens GG regels € 6,50 3 

 Aluminium € 12,50 5 

Dummy klein € 4,00 2 

 groot € 6,50 3 

 

 

 

 

 

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. 


