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Gehoorzaamheid

AHC Kalender
9 maart

Zondag

FHN Gehoorzaamheidswedstrijd

11 maart
19 maart

Dinsdag
Woensdag

Competitie Flyball
Algemene Leden Vergadering
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13 april

Zaterdag
Zondag

SHH examens
FHN Behendigheidswedstrijd

15 april
22/24 april

Dinsdag
Di-Donderdag

Competitie Flyball
Proefexamens SHH

11
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Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag

FHN Apporteerwedstrijd
AHC Clubdag
SHH en GG examens
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FHN kalender
9 maart
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Zondag
Zondag

Gehoorzaamheid AHC
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23 maart
23 maart

Zondag
Zondag

Apporteren DP2 Bergschenhoek
CombiSport Nijmegen

30 maart
5 april
13 april
19 april
20 april
20 april
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4 mei
4 mei
11 mei

Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
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18 mei

Zondag
Zondag

Flyball Welberg
Behendigheid Vlagtwedde

25 mei
25 mei

Zondag
Zondag

Combisport AHC
Gehoorzaamheid Beneden-Leeuwen

mei
mei
mei
mei
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Voor jullie ligt waarschijnlijk het laatste
clubblad. Althans, in deze vorm dan. Na
jarenlange trouwe dienst wordt het tijd
voor vernieuwing, we willen digitaal
gaan. Ik wil dan ook gelijk beginnen met
het bedanken van Annie. Zij heeft al
meer dan 11 jaar ervoor gezorgd dat er 6 keer per jaar het clubblad gemaakt kon
worden. Echt een top prestatie! Dank je wel voor al je inzet hiervoor Annie, want het
was niet altijd even makkelijk. Ook grote dank voor alle trouwe (en sporadische)
schrijvers die ervoor zorgden dat er ook steeds wat in het clubblad stond. En wat
heeft er door de jaren heen toch veel in “ons” blad gestaan. Van wedstrijd verslagen
tot leuke en trieste verhalen van belevenissen van allerdag. Van leuke hondenweetjes
tot leuke interviews met leden van de club. Het wordt alleen steeds moeilijker om nog
stukken genoeg te krijgen voor het clubblad. Via de verschillende vormen van social
media weten we elkaar vaak al op een andere manier te vinden. Tijd voor vernieuwing
dus. Over de toekomst van het clubblad is al gesproken met Steph, want zij neemt
het stokje voor de clubblad over. Steph, succes met de nieuwe uitdaging: het
opzetten van het nieuwe clubblad!
Begin februari hebben we het vrijwilligersuitje gehouden. Om alle vrijwilligers én hun
partners te bedanken voor hun inzet. De partners (thuis) maken het mede mogelijk
dat wij vrijwilligers hebben. We hebben met zijn allen een gezellig Oud-Hollands
avondje gehad. Met een heerlijk stamppot-buffet en leuke Oud-Hollandse spelletjes.
Al waren er ook buitenlandse tinten te vinden, zoals Belgisch sjoelen en goulashsoep.
Maar dat mocht de pret zeker niet drukken. We hebben weer veel gelachen.
Evenementencommissie, bedankt voor het organiseren!
En als we dan toch aan het bedanken zijn, dan wil ik ook graag Carola bedanken. Zij
heeft besloten om zich met de ALV niet meer verkiesbaar te stellen als bestuurslid.
Carola, bedankt voor je inzet voor het bestuur en we zullen je zeker missen! Het
bestuur zal dus na de ALV uit 5 personen bestaan. Tijd voor aanvulling. Dus mocht je
wel eens denken: waarom beslist “het bestuur” nu dit en niet dat?!? En waarom duurt
het zo lang voordat “het bestuur” een reactie geeft o.i.d., dan nodig ik je uit om eens
mee te draaien in het bestuur. We hebben nog plekken vrij en we bijten niet. 
We hebben eind januari een ALV gehouden met als enige onderwerp het nieuwe
terrein. We willen alle aanwezigen bedanken voor hun inzichten, discussies en hun
inbreng. We zijn weer hard aan de slag gegaan. De reguliere ALV zal trouwens
plaatsvinden op 19 maart om 20:00 uur. De uitnodiging en alle benodigde stukken
hebben jullie inmiddels via de mail ontvangen. We hopen jullie dan weer te
ontvangen.
Zoals jullie gemerkt hebben wordt er al druk op ons terrein verbouwd. Niet alleen
worden de bomen gekapt, maar ook de parkeerplaatsen worden alvast aangepakt. Dit
kan tijdelijk leiden tot (nog) minder parkeerplaatsen. Dat hebben de meesten al
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ondervonden. We proberen de overlast te beperken. Zo kon er donderdag 27 februari
geparkeerd worden bij onze overburen, de gevangenis. Heel prettig, maar dit mag
ALLEEN MAAR op aanwijzing van een AHC-er die bij het ingangshek staat. Dus niet
op eigen besluit. Zorg ook dat we daar welkom blijven. Laat geen rommel achter en rij
voorzichtig. Dit geldt ook zeker als je bij onze andere buren parkeert : let er op dat
je geen rommel achter laat en geen perken kapot loopt. Loop niet door het
hegje (omdat daar toch al een paadje in de zien is), maar loop even om. Wel
zo netjes en zo kunnen we ook in de toekomst daar nog parkeren!
Op 28 februari was de jaarlijkse FHN jaarvergadering. Daarin werden de FHN bokalen
van 2013 uitgereikt. Dit jaar hebben we “alleen” de combisport bokaal mogen
ontvangen. Bij de andere disciplines waren andere verenigingen blijkbaar beter
geworden. Dat is knap van de combisport en een uitdaging voor de overige
disciplines. Laten we ons best doen om te laten zien dat de AHC de laatste paar jaar
niet voor niets de beste hondenschool van Nederland was en dat we volgend jaar die
andere bokalen ook weer mogen ontvangen. Ik wens iedereen vooral heel veel plezier
toe bij het trainen en succes voor de wedstijdlopers en examenkandidaten. Heb
plezier met elkaar, dat is het belangrijkste. Dan komt de rest vanzelf.
En hoe de toekomst gaat worden weet niemand. Hoe komt het nieuwe terrein eruit te
zien en hoe gaat het vernieuwde clubblad worden. We zullen jullie op de hoogte
houden….Veel leesplezier.
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Het papieren clubblad: het einde van
een tijdperk en het begin van een
nieuw.
Een beetje historisch moment is het wel.
Het clubblad dat u nu in uw handen heeft is
na 41 jaar de laatste die in papieren vorm verschijnt.
In al die jaren was het clubblad het geëigende middel om onze leden van relevante
informatie te voorzien op het gebied van hondenverzorging, -opvoeding, -training en sport. Als bestuur denken we dat het nu een goed moment is om afscheid te nemen
van het papieren clubblad en over te stappen op een digitale versie. Dit levert niet
alleen een grote kostenbesparing op (€5000,- per jaar incl. verzending), maar geeft
de redactie ook de mogelijkheid om andere middelen te gebruiken om verhalen te
ondersteunen, zoals directe links naar webpagina’s, filmpjes en animaties.
Met het verdwijnen van het papieren clubblad legt ook Annie Kuijpers haar taken als
redacteur van het clubblad neer. Een klus die zij vanaf 2002 met grote inzet en
verantwoordelijkheidsbesef heeft uitgevoerd en waarvoor wij haar ontzettend
dankbaar zijn.
Gelukkig is er een adequate vervanger gevonden.
Steph
Kusters-Steinmann
gaat
haar
taken
overnemen en zal proberen om een digitale versie
van het clubblad op poten te zetten die nostalgische
gevoelens naar de papieren versie hopelijk snel zal
doen verdwijnen. Voor sommigen (Mariette)
betekent het misschien dat het clubblad nu met de
tablet op de knieën in het kleinste kamertje van het
huis tot zich genomen zal worden. Met een goede
wifi verbinding moet dat geen probleem zijn.
Een clubblad is er voor de leden, maar bestaat alleen door inzet van diezelfde leden.
Wij willen hierbij graag alle vaste en losse columnisten ontzettend bedanken voor alle
prachtige verhalen die wij van hen over de vele jaren hebben mogen lezen, maar
zouden hen gelijk aan willen moedigen om hiermee vooral door te gaan.
Ondanks dat er een AHC facebook pagina is, wordt hiermee maar een klein gedeelte
van de leden bereikt. Jullie verhalen en kennis zijn te waardevol om niet gedeeld te
worden met alle AHC leden.
Stuur daarom niet alleen de linkjes van leuke filmpjes via de facebook pagina, maar
stuur ook een kopie van de link naar clubblad@hondenclub.nl. Wellicht kun je ze dan
ook terugvinden in de volgende digitale editie van het clubblad.
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November 2002 maakte ik mijn allereerste
clubblad voor de AHC en nu in maart 2014
mijn allerlaatste. Meer dan 11 jaar lang heb
ik met heel veel plezier al jullie stukjes
gelezen en er vele clubbladen van gemaakt
en nu is het tijd voor “wat anders”!
Destijds waren we gestart met 4 personen in de redactie namelijk Saskia van
Bruggen, Anita Dobbe, Barbara Wielders en mijn persoontje. Later toen Saskia en
Barbara gestopt waren hebben Anita en ik het nog een tijdje samen gedaan. Nadat
ook Anita klaar was met het clubblad heeft Marleen Eduaro-de Jong haar taak
overgenomen met het aanleveren van stukjes en inmiddels maak ik het clubblad
alweer een geruime tijd alleen! Nou ja, ik maak het clubblad natuurlijk niet alleen
want gelukkig kon ik bijna altijd rekenen op mijn trouwe schrijvers, met al hun
ingezonden verhalen. Maar helaas werd het, zeker het laatste jaar, steeds moeizamer
om voldoende kopij toegestuurd te krijgen en verlengde ik elke keer weer de uiterste
inleverdatum. Het zit er nu op voor mij en Steph gaat het over nemen, maar dan in
een andere vorm. (zie het stukje van Harry in dit clubblad)
Steph heel veel plezier en succes met het toekomstige “clubblad”!
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Met pup "speuren" in Zwitserland.
Het is zaterdagavond, je krijgt de geest en
schrijft
je verhaal
over “het speuren in
Zwitserland”, een unieke kans om te vertellen
hoe leuk speuren is.
De ervaring die we daar hebben opgedaan willen wij graag delen met jullie. Zoals
gebruikelijk reden wij rond november richting Rehetobel een klein dorpje in het
kanton Appenzeller, vlakbij de Bodensee in Zwitserland. Het was tevens ons eerste
pup bezoek , we waren natuurlijk ontzettend benieuwd hoe de pup Chenna, een teef,
het maakte bij onze zoon en diens vriendin, die ook aangestoken waren door het
Hovawart-virus en het verlangen hadden om een pup te nemen. Heel benieuwd
waren we ook hoe de omgang van onze Hovi's zouden zijn die natuurlijk mee waren.
We hadden ze eerst kennis laten maken in de bossen aldaar en toen naar huis.
Nou dat was best wel even schrikken, twee van die grote Hovi's in je eigen huis. Na
enige aarzeling werden Boyca en Chenna dikke maatjes wat resulteerde dat ze
samen lekker in de mand lagen te slapen. Bij het wakker worden zochten ze elkaar
voor een heerlijke speelpartij op. Layca vond die pup van 5 maanden wel erg druk en
trok zijn eigen plan. We waren al op de hoogte gesteld omtrent het
trainingsprogramma wat ze daar volgen volgens het Turid Rugaas principe, wat vooral
gericht is op baas- hond binding. De training was de dinsdag na aankomst en we
gingen natuurlijk mee om te kijken naar zijn verrichtingen. Nou we konden wel zien
dat daar wel energie ingestopt kan worden, speels en onstuimig zoals een pup nu
eenmaal is van 5 maanden. (Misschien wel leuk om te vertellen als je met een hond
Zwitserland binnen komt, dat je je moet aanmelden op het politie bureau. Je wordt
vervolgens vertelt dat je verplicht een cursus moet volgen waarbij ook de nodige
theorie zit. Binnen een jaar doe je hiervoor een examen wat met goed gevolg moet
worden afgelegd waarbij je tevens een gedragstest krijgt. lukt dit allemaal niet dan
krijg je een herkansing. Gaat het echter helemaal mis, wordt je als onbekwaam
geacht en wordt de hond in beslag genomen.) Aan het eind van de training het
bekende vragenrondje, en na afloop was er gelegenheid om wat te spelen/zwemmen.
De volgende training stond het "speuren" op het programma en ons werd gevraagd
om mee te doen. Voor ons een complete verrassing waar we natuurlijk graag op in
gingen. Er werd ons gevraagd 4 gedragen sokken mee te nemen. Wij naar de training
wat werd gegeven in een bosrijke omgeving. (De locaties van trainingen zijn daar
overigens wisselend.) Het spoor werd uitgezet waarbij de sokken werden gebruikt.
Het betrof een grote ronde waarbij de sokken op, naast of voor een boomstam
werden gelegd. Dat was best spannend, Chenna de pup van 5 maanden begon met
speuren. Zij stond aan de bosrandk, nam de geur van de sok tot zich en begon het
spoor te volgen, haar neusgebruik volgens de puppy test was goed te noemen wat je
dan ook duidelijk kon zien. Gelijk druk aan het werk wat je kon zien aan het hevige
heen en weer gaan van de staart en haar neus op de grond. En al heel snel rook ze de
tweede sok, mooi om te zien als ze zo aan het werk zijn. Enigszins verbaasd van de
verrichting van Chenna, die ze allemaal gevonden had moest Boyca aan de bak. Ook
hier waren de sokken in een spoor gelegd. Bij Boyca ging het ook geweldig en ze had

8

de smaak te pakken, met heel veel enthousiasme
volgden zij het spoor waarbij ze de sokken zocht,
die dan ook werden gevonden.
Hierna kregen we de opdracht een persoon te
zoeken die zich ergens in het bos had verstopt. Ze
rook aan de geur van één papieren zakdoekje die
aan de bosrand lag en volgde het spoor en wij er
achter aan. Wij begrepen er niks van en dachten dat
ze het spoor bijster was. Na enige tijd liep Boyca
een pad op, dwars gelegen aan het hoofdpad, zat
stil en knaagde enige tijd aan een tak wat zoveel betekende als, even relax en zo
weer verder. En ja hoor, daar ging ze weer het pad verder en verder. Op een gegeven
moment kroop ze tegen een steile bosrand steeds hoger en hoger waar de persoon in
kwestie werd gevonden. Het was echt geweldig om zo'n eerste ervaring speuren mee
te maken. Na afloop weer het vragen-rondje, hierna werd ons gevraagd om te
speuren vlakbij een station de volgende dag om 9:00, we aarzelden geen moment om
te komen.
De volgende ochtend vroeg uit de veren en reden we naar Rorsach een plaatsje aan
de Bodensee. Het weer was grauw en het regende licht, geen ideale omstandigheden
dachten wij. De opdracht die wij hier kregen was personen zoeken. Chenna de 5
maanden jonge pup nam de geur en begon het spoor te volgen. Wat je dan ziet is niet
te geloven het gebied is een brede strook groen langs de Bodensee waar honden
lopen, duiven zitten en mensen lopen. Op het moment dat ze speuren hebben ze hier
geen oog meer voor. Met een herinnering middels geur vond Chenna de persoon.
Prachtig om te zien als je er zo vroeg mee begint dat ze het zo goed oppakken, al
moet er wel sprake van zijn dat ze het leuk vinden om met hun neus te werken. Ze
zit in een groep met een Lacotta Romagnola een echte truffelhond. Sylvia de
instructrice vind Chenna veelbelovend en gaat kijken wat de mogelijkheden zijn.
Met Boyca kregen we de opdracht: persoon zoeken met lift. De geur van één sok
moest voldoende zijn. De geur zat in haar neus en ze volgde het spoor door de tunnel
onder de sporen door. Een handicap is de uitgangen naar de perrons, waar veel wind
waait. Een goed voorbeeld waarbij honden blijk geven van stereo ruiken is tijdens het
rivieren. Bij het rivieren zig zagt een hond heen en weer tegen de wind in, waarbij hij
een windbaan met een relevante geur probeert te vinden. Aan het eind van de tunnel
bevond zich de lift, hier moest ze even denken maar bleef volhardend voor de lift
staan die we in gegaan zijn. Boven uit de lift en het spoor weer opgepakt met
speuren en de persoon gevonden en dat alles op één sok.
Frappant kun je het noemen dat je hond zo'n spoor kan volgen en omdat te kunnen
beoordelen filmden we het spoor wat Boyca volgde. Zo konden we goed zien hoe ze
liep, tussen twee dikke bomen een rondje bij het terras etc etc. Op een klein gedeelte
zag je ze echt denken en wat nou?? Hier bleek echter een eerder uitgezet spoor door
heen te lopen.
Na het speuren moet je ze wel goed laten rusten want het vergt wel wat van ze.
Al kon je dat aan die pup niet echt merken, die was al gauw hersteld van zijn
inspanningen.
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Clubgevoel is de basis voor groei en bloei van
iedere sportvereniging. Men zegt wel dat in
verenigingen mensen bij elkaar komen die
allemaal dezelfde passie hebben.
Laatst gaf ik een theorieavond voor nieuwe
cursisten, iets wat eigenlijk altijd door
Suzanne of Femke gedaan wordt, maar die konden niet en dus was ik aan de beurt.
Ik had Wim gevraagd me even te helpen met de techniek, omdat ik gewoon erken dat
ik daar niet goed in ben . Terwijl Wim de beamer en laptop zaken regelt zet ik de
stoelen klaar en sein ik Marion achter de bar in dat het een drukke avond gaat worden
wat betreft de koffie.
Ik had vooraf op de AHC laptop de Power Point presentatie gezet, maar toen de
kantine al vol zat met mensen en ik de presentatie wilde openen, deed ie het niet
PANIEK!!!
Wim en ook nog Jan Paul ( één van onze webmasters, iemand met PC verstand dus)
kijken wat er loos is. Helaas ook zij kregen hem niet aan de praat.
Nou weet ik de inhoud wel aardig uit m’n hoofd, maar niet helemaal, zeker als je ‘t
niet zo vaak doet. Dus begon ik maar vast te vertellen terwijl Marlies spontaan
aanbood om mijn privé laptop thuis te gaan halen, waarvan ik zeker wist dat de PP
wel geopend kon worden.
Ik vertellen/uitleggen en tot mijn grote opluchting komt Marlies met m’n laptop aan
en kan ik de presentatie door scrollen om te kijken wat ik nog vergeten ben te
vertellen.
Ze was naar m’n huis gereden, laptop gehaald en op de club geen parkeerplaats
kunnen vinden, omdat het die avond zo vreselijk druk was vanwege alle aanwezigen.
Maar ze was er !!!!
Na afloop van de uitleg van onze sponsor sta ik nog vragen van puppy eigenaren te
beantwoorden en ondertussen worden de tafels en stoelen weer op hun plek
geschoven !!
En als klap op de vuurpijl wordt er met vereende krachten geprobeerd auto’s uit de
bagger te trekken, Ron heeft zelfs de trekker nog ingezet!!! Helaas moest 1 auto
blijven staan, omdat het niet lukte.
Ik vertelde aan Harry dat de laptop het
niet deed en die nam hem meteen mee
naar huis, heeft hem ge-update en de
presentaties er weer opnieuw opgezet.
Na afloop breng ik Marlies naar huis en
maak ik nog een praatje met de meneer
van die auto, maar het ging morgen
lukken vertelde hij. Hij was blij met alle
geboden hulp.
Nou als dit allemaal geen clubgevoel is, weet ik het niet meer. Nog bedankt allemaal!!
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Je bent misschien pas lid geworden van de
Alphense Honden Club , of je bent al jaren lid van
onze vereniging!
Dat maakt niets uit voor het volgende:
Ik stel het zeer op prijs als wijzigingen van adres, telefoonnummer, e-mail
adres aan mij doorgegeven worden.
Ook als je je lidmaatschap wil beëindigen moet je bij mij zijn.
Dus niet aan je trainer doorgeven of iemand van het bestuur of wie dan ook.
En het liefst via de mail: contributie@hondenclub.nl
Ik reken op je medewerking.
Jack Touw
Leden administratie
Alphense Honden Club
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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!

Nu gratis voor u in de winkels ons
magazine
LIEF DIER
Nr1-2014

Bezoek NU onze webwinkel
Op www.petsplace.nl
Bestellen kan ook in de winkel of via
996@petsplace.nl
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Winkelcentrum Winkelhof
Winkelhof 51
2353 TT Leiderdorp
071-5890044
408@petsplace.nl

bij inlevering van de ingevulde
hoekbon

Furminator
De kam met het beste
Resultaat!!!
Nu met €5,00 korting op alle
modellen
Download nu de gratis Winkelhof app
voor onze laatste folder en/of
aanbiedingen
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Postcode
…..

1. Stel jezelf even voor, wat is je rol binnen de
Alphense Hondenclub?
Mijn naam is Wendy Peters en ik ben cursiste.
2. Hoe lang doe je dit al?
Ik ben in januari 2013 begonnen.
3. Hoeveel honden heb je op dit moment?
Ik heb 1 hond een Jack Russel teefje kleur black en tan.
4. Wat is de volledige naam en geboortedatum van je hond?
Mijn hond heet Pip en zij is op 12-11-2012 geboren.
5. Hoe ben je aan haar gekomen?
Via marktplaats heb ik haar gevonden. Wij
waren specifiek op zoek naar een Jack Russel
black en tan en deze pups hadden “volgens
zeggen” rustige ouders.
Tijdens ons verblijf in een huisje tijdens de
kerstvakantie heb ik contact gehad met de
verkoper. Bij terug reis zijn we direct langs
gegaan. Pip kroop direct bij mijn dochter op
schoot en ging rustig liggen slapen. Ik heb
haar op de rug gelegd en ze keek mij aan met
een blik van ”als jij dit leuk vindt…ik vind het
prima!”. Wij waren direct verkocht en hebben
haar meegenomen.
6. Heb je cursussen met je honden
gevolgd? Welke?
Ik ben gestart bij de puppy inloop daarna
puppy cursus vervolgens opvoed 1 en nu
opvoed 2.
7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je hond?
Pip heeft alleen maar leuke eigenschappen. Ze is super lief en luistert redelijk goed.
Ze blaft niet of nauwelijks en is een allenmans vriend
8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je hond?
Ze heeft een piep kip die vindt ze fantastisch en een rubberen ring waar ze lekker
mee kan sjorren.
9. Wat eet je hond het liefst?
In het weekend krijgt ze rauw vlees en dat vindt ze heerlijk!!
10. Wat of waar is de favoriete slaapplaats van je hond?
Voor de openhaard (als die brand) of in het zonnetje (als die schijnt  ).
Belangrijk zijn haar kleden die sleept ze altijd mee.
11. Gaat de hond mee op vakantie?
Als wij in de zomervakantie met de caravan naar het buitenland gaan blijft Pip bij
Opa en Oma. De rest van de vakanties gaat zij altijd mee.
12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu
hebt? Waarom wel of niet?
Mmmmm moeilijke vraag…dat weet ik eigenlijk nog niet.

16

Ik vindt heel veel rassen leuk. Wij nemen er geen hond bij en Pip is pas 1 jaar dus
voorlopig hoef ik daar niet over na te denken.
13. Wat is het dag patroon van je hond? (Bijvoorbeeld is je hond de halve of
hele dag alleen)
Pip is alleen in de ochtenden een paar uurtjes alleen.
In de middag is er altijd iemand thuis.
14. Wat wil je graag nog bereiken met je hond?
Momenteel heeft Pip een gebroken poot dus zijn wij even uit de roulatie.
Graag wil ik opvoed 2 afronden met het SHH examen en daarna weet ik nog niet wat
ik wil.
Behendigheid, combisport, flyball, apporteer of G&G het is allemaal leuk.
15. Loop je wedstrijden/shows?
Nee wij lopen geen wedstrijden.
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Chocolade
De Pasen komt er weer aan, maar wist u
dat chocolade giftig is voor honden?
In chocolade zit de stof theobromine,
niet schadelijk voor de mens maar wel
voor de hond. Probeer als uw hond
chocolade heeft gegeten een inschatting te maken van de hoeveelheid die de hond op
heeft. De verschijnselen kunnen tussen de 1 en 24 uur optreden en als de hond
verpakte chocolade heeft opgegeten kunnen de verschijnselen nog langer op zich
laten wachten.
Klachten:
- Pijnlijke buik
- Verschijnselen van epilepsie en coma
- (opvallend zijn hartkloppingen)
Wat moet u doen?
Neem bij twijfel altijd contact op met uw dierenarts, er bestaat geen tegengif maar
wel een behandeling tegen een chocolade vergiftiging. Als u naar de dierenarts
toegaat neem dan de mogelijk overgebleven chocolade mee of vermeld of het witte,
melk of pure chocolade is wat de hond gegeten heeft. Soms is het noodzakelijk dat uw
hond moet braken om de giftige stoffen weer uit het lichaam te laten gaan, dan kan
de dierenarts een injectie toedienen die direct werkt.
Wat moet u niet doen?
Geef uw hond geen zout om hem te laten braken, dit kan tot een zoutvergiftiging
lijden met als gevolg de dood. Daarnaast heeft verslikken in zout een
levensbedreigende situatie (longoedeem)
Conclusie
Voorkomen is beter dan genezen: Dus zet paaseitjes niet in het bereik van uw hond
(ze kunnen ver komen hoor als ze iets lekkers ruiken). NB Let ook op cacaodoppen,
voor gebruik in de tuin.
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Vorig jaar heb ik 2 stukjes
geschreven over “gehoorzaamheid
met Ten”, ons Border Collie teefje,
geboren op 10-10-2010!
Het 1e stukje ging over hoe snel
Ten eigenlijk door het SHH, GGB
en GG1 programma heen ging en bleef steken bij GG2, omdat ze zich zelf allemaal
rare dingen had aangeleerd bij verschillende oefeningen, zoals het “aanvallen” van de
pionnen.
Het 2e stukje ging over hoe we, na veel trainingsarbeid, een heleboel ongewenste
gedragingen hadden afgeleerd en dat ze in augustus vorig jaar haar GG2 diploma
gehaald had. Ik eindigde dit stukje met het gegeven dat nu nog alleen het GG3
diploma te behalen valt en dat daarvoor nog volop getraind moest worden.
Zo gezegd zo gedaan. Ten vindt het ontzettend leuk om met me bezig te zijn dus we
oefenen vrij regelmatig. Eigenlijk beheerst ze alle oefeningen, maar dat wil nog niet
zeggen dat het altijd goed gaat. Vooral ”het volgen”, het belangrijkste onderdeel,
blijft moeizaam. Ze loopt nog steeds te ver voor me uit en als er allerlei dingen op het
veld staan, zoals pionnen, bollen, apporteerblokken enz. dan is ze veel te veel afgeleid
en loopt ze continu te ver van me vandaan! Ze heeft eigenlijk nog nooit echt mooi
gevolgd tijdens alle examens/wedstrijden die ze tot nu toe gelopen heeft, terwijl ze
hier thuis en bij trainingen soms hele mooie “volgstukjes” laat zien!
Zaterdag 25 januari waren er weer GG examens bij de AHC en na overleg met mijn
trainster Marlies had ik me maar ingeschreven voor het GG3 examen.
De eerste onderdelen, 4 minuten blijven liggen en 2 minuten zitten, allebei uit zicht,
gingen helemaal goed dus die 2 tienen had ik binnen.
Daarna moest ze sorteren op
vreemde geur, bij aanwezigheid van
nog een andere vreemde geur. Ze
bracht het goede stokje naar me
toe, maar met wel wat puntjes
aftrek voor het kauwen op het
stokje en het besmeuren van
andere stokjes!
Toen kregen we het volggedeelte
met tussendoor het “zitten, staan,
liggen en wissel” tijdens het “losse
volgen” en met al die afleidingen op
het veld ging het echt niet erg goed. Ze volgt wel maar het ziet er absoluut “niet
strak” uit. Daarna volgde meteen het apport met richting aanwijzingen, het naar de
pion en naar de driehoek zenden, appèl op afstand, apport vreemd voorwerp over de
hindernis en het verwijzen naar een voorwerp! Alles deed ze wel redelijk goed, niet
perfect overal wel wat puntjes aftrek en alleen het verwijzen, waar ze echt heel goed
in is, ging weer uitstekend, dat was dus nog 1 tien!
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Toen kwam de zenuwslopende uitslag! Ik had echt geen idee. Er was wel hoop omdat
ik op geen enkel onderdeel een 0 gescoord had, want met een 0 op je lijst is het heel
moeilijk om nog te slagen. Het hing bij mij voornamelijk van het cijfer voor het volgen
af en hiervoor was ik zeer ongerust! Toen Jack, de FHN keurmeester me mededeelde
tijdens het voorlezen van mijn puntenlijst dat ik, hoewel het volgens hem veel beter
kan, voor het volgen maar een 6,5 had (wat mij nog wel meeviel) begon er bij mij
toch wel wat hoop te gloren, het zou
misschien net kunnen…………………en
GESLAAGD!! Niet te geloven, Ten en
ik hadden ons GG3 diploma in een
keer gehaald! Zo trots en zo blij!
Er is nog veel werk aan de winkel
want ons niveau moet echt nog
omhoog! Ik ben nu vooral veel bezig
met volgoefeningen met afleiding en
daarna veel belonen! Het moet
natuurlijk wel leuk blijven!
Op dit moment is onze grootste uitdaging een prachtig mooi stukje “volgwerk” te
laten zien op onze eerste FHN wedstrijd GG3, hier bij de AHC!!
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Alle mensen, die op zaterdag 25 januari geslaagd zijn
voor hun SHH en GG examens van harte
gefeliciteerd:
SHH diploma: Margot Swart met Morris, Eric van
Aalst met Djessie, Anoek Straathof met Koda, Willy
Kinkel met Pebbles, Elsbeth Boertjes met Sven,
Neeske van der Hoorn met Mylow, Alissa Beukenholdt met Charlie, Marieke van Berkel
met Keira en Cora Hoogendoorn met Teddy.
GGB diploma: Cindy van Dolder met Fuzzy, Jessica Nies met Dayna, Rinske Groen
met Timer en Kitty Bergman met Marly.
GG1 diploma: Janet de Zeeuw met Charlie
GG3 diploma: Annie Kuijpers met Ten
Graag de diploma’s ook op komen halen in de bestuurskamer! Helaas worden
er vaak diploma’s niet opgehaald, wat wij uiteraard zeer betreurenswaardig vinden.
Op de zaterdagen 11 januari en 15 februari hebben we de 3e en 4e onderlinge GG
competitiewedstrijden gehad.
Hieronder staat de eindstand en met de in totaal aantal punten van de beste 3
wedstrijden, gaan de verschillende deelnemers de laatste GG compettiewedstrijd in,
die plaats zal vinden op 18 mei op de AHC clubdag.

1
2
3
4

GGB
Kitty Bergman
Leontienne Broekman
Clara Boschma
Nita Kraan

hond
Marly
Senna
Mex
Juul

1
74
46
72
78

2
54
86
64
44

3
85
45
69
52

4
84
80
Afw
Afw

Beste 3
243
212
205
174

1
2
3
4

GG1
Janet de Zeeuw
Stefan Gielliet
Rinske Groen
Ingrid Langendam

Charlie
Nora
Timer
Deacon

70
70
38
52

88
54
64
26

73
76
52
46

62
30
32
Afw

231
200
154
124

1
2
3
4

GG2
Ineke Klijn
Nico Beukenholdt
Cindy van Dolder
Anneke den Hertog

Fane
Sem
Fuzzy
Bluff

82
Afw
66
66

82
94
Afw
55

70
70
84
68

66
69
62
Afw

234
233
212
189

1
2
3
4
5

GG3
Anette Lens
Rinske Groen
Catharina van Klaveren
Annie Kuijpers
Aad Grootendorst

Blacer
Buzzard
Mazzel
Ten
Gwyneth

84
62
82
64
24

82
90
86
66
54

92
72
56
72
54

68
90
Afw
72
60

258
252
224
210
168
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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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Voor 99,9% van de mensen die op de AHC trainen
geldt, dat ze honden houden als hobby. Of het
doel nu is om internationale wedstrijden te lopen,
om ‘gewoon’ een goed opgevoede hond te krijgen,
of om wekelijks een uurtje lekker met de hond
bezig te zijn (of een combinatie van die drie). In
alle gevallen doen we het uiteindelijk niet om ons brood mee te verdienen, maar voor
ons plezier.
Het gevolg is, dat de les in veel gevallen iets is, dat ons een beetje overkomt. We
melden ons op het afgesproken tijdstip op het trainingsveld, horen daar van de trainer
wat we moeten doen, krijgen huiswerk mee, gaan daar thuis mee aan de slag en
melden ons de week erop voor een nieuwe les. Dat gaat de ene week beter dan de
andere, maar in het algemeen zit er toch wel de nodige progressie in de resultaten.
Na verloop van tijd zijn de meeste honden knapper dan toen ze begonnen aan de
cursus, en de eigenaren uiteraard ook.
In de cursussen zit dan ook een logische opbouw. Voor iedere cursus zijn er doelen
benoemd en programma’s geschreven. De trainers gebruiken dit als leidraad, waarbij
ze in de praktijk op het veld kijken waar ze een beetje sneller kunnen gaan en waar er
iets kleinere stappen genomen moeten worden. Voor de meeste cursisten zal dit
ongemerkt gaan, omdat het een natuurlijke opbouw is. Slechts zelden zal een
eigenaar een evaluatiegesprek houden over waar ze precies staan in het traject,
misschien bij een toets, of als er een specifieke aanleiding is.
Eigenlijk is dat gek. In een professionele omgeving doen we het allemaal. In je werk,
tijdens je opleiding, regelmatig wordt er even stilgestaan bij waar je staat in je doelen
en functioneren. Maar tijdens de hondenhobby vergeten we het vaak. Vervallen we in
algemeenheden, in vaagpraat. Hoe ging je les? Ja, wel lekker. Hoe is je blijf-oefening
gegaan de afgelopen week? Thuis wel goed, maar buiten veel minder. Beheerst je
hond de paaltjes? Voor geen meter. Maar wat is dat dan? Voor geen meter? Kan hij er
3, of 8? Doet hij ze altijd als je ze apart traint, maar niet in een parcours? En
misschien wel het belangrijkste: doet hij ze beter dan vorige week, of dan vorige
maand?
Eigenlijk zouden we daar als eigenaren veel meer mee bezig moeten zijn. Hoe je kunt
zorgen dát het beter gaat, dat kan je trainer je vertellen. Maar óf het beter gaat, dat
kun je als eigenaar iedere dag vaststellen. Om te weten of het beter gaat, moet je
twee dingen weten: wat is mijn doel en hoe was de uitvoering de vorige keer.
Even concreet: momenteel ben ik met mijn hond bezig met de posities. Mijn doel is,
dat hij op een meter afstand de drie posities (staan, zit en af) inneemt op één
stemcommando. Als iemand mij zou vragen hoe goed hij zijn posities doet, zou ik in
vaagpraat zeggen: sta en af zijn geen probleem, de zit gaat waardeloos. Maar hoe
weet ik nu of hij vooruit gaat? Gewoon door te tellen. In de laatste oefening heb ik 11
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posities gedaan. 3 maal af, vier maal zit en vier maal sta. In het schema staat, wat er
voor nodig was om die posities aan te nemen.
Positie
1 commando
2 commando’s
1commando + 2 commando’s +
handgebaar
handgebaar
Af
3
Zit
1
3
Sta
3
1
Dat de zit nog niet ideaal is, dat geeft niet. Daar kunnen we op trainen. Maar dan
moet ik wel bijhouden hoe het de volgende keer gaat. Dan kan ik ook direct de sta in
de gaten houden, want ik zeg wel dat die prima is, maar kennelijk had ik toch een
keer een extra commando nodig. Als dat nou steeds terugkomt, kan ik ingrijpen. Om
te voorkomen dat ik over drie weken denk: dat is gek, zijn sta was altijd zo goed en
nu bakt hij er opeens niets van. Als ik het bijhoud, zie ik een trend.
Het lijkt een beetje overdreven, zo’n schema bijhouden voor alle oefeningen. Mijn
voorstel is ook zeker niet, dat we met zijn allen de laptop meenemen en een Excel
sheet bijhouden. Het geluk is, dat wij als mensen zijn geprogrammeerd om meer
aandacht te schenken aan wat fout gaat, dan aan wat goed gaat. En daar kun je als
hondeneigenaar gebruik van maken. Laten we ons met zijn allen het volgende
voornemen: bij iedere oefening die je met je hond doet, of het nu thuis is, of in
de les, bedenk je van tevoren wat hij redelijkerwijs zou moeten kunnen. Dus:
bij de oefening af en blijf verwacht ik dat mijn hond 15 seconden kan blijven liggen
onder deze omstandigheden. Geloof mij, het zal je zeker opvallen als hij drie van de
vijf keer opstaat na drie seconden. Maar dan weet je dus ook dat het twee keer is
gelukt. Wat dat betekent voor je trainingsschema laat ik nu even buiten beschouwing.
Dat vraagt om een heel ander artikel. Doel voor nu is, om vast te stellen in hoeverre
je bereikt wat je dacht te kunnen bereiken. Als daarna de oefening volgen komt, doe
je hetzelfde. Bij de oefening volgen in een rechte lijn, verwacht ik dat mijn hond 8
passen kan volgen onder mijn ‘handkommetje’ zonder dat daar een voertje in zit. Als
je tijdens de oefening inderdaad iedere acht passen kan clicken en belonen omdat hij
het keurig doet, weet je dat je het goed had ingeschat (en kennelijk je verwachtingen
op kan schroeven, maar daar zouden we het nu niet over hebben). Maar je merkt ook
als je hond na drie passen opeens verleid wordt door de konijnenkeutels op het veld.
De boodschap is duidelijk. Probeer concreet te zijn in wat je denkt dat je hond zou
moeten kunnen en merk op of hij dat ook kan. Zie het maar als een oefening
mindfullness.
Om nog even terug te komen op die konijnenkeutels. Jouw hond is heus niet de enige
die alsmaar met zijn neus over de grond gaat. We hebben er allemaal last van. Maar
net zoals de oefeningen geleidelijk aan steeds beter gaan, wordt het keutels snuffelen
geleidelijk aan steeds minder. Geloof je me niet? Tel maar eens bij je eigen hond.
Wanneer je ziet dat de statistieken van 68 keer in een les na een maand omlaag gaan
naar 57 keer in een les, weet je dat je op de goede weg zit. Ben je meteen verlost van
de vaagpraat ‘hij is alleen maar bezig met de konijnenkeutels’.
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Maak kennis met Freddy: 's werelds grootste
hond in spe!
De Deense dog Freddy is amper
18 maanden oud, maar is nu al
2,24 meter lang. Hoewel hij
voorlopig enkel gezien wordt als
de grootste hond van Groot-Brittannië, lijkt de kans groot dat hij de
huidige recordhouder Zeus, eveneens 2,24 meter, nog van de troon
gaat stoten in het Guinness Book of Records.
Als pup was Freddy 'het kneusje van zijn nest', tot hij plots een
groeispurt kreeg. Samen met zijn zus(je) Fleur leeft hij in Essex bij de 38-jarige
taxichauffeur Claire en haar partner.
'We hebben geen kinderen, dus dit zijn mijn pluizige baby's', getuigt het trotse
baasje, die haar handen vol heeft aan de twee
Deense dogs. Ze kosten niet alleen een klein fortuin
aan voeding, maar zetten samen ook het hele huis
op stelten. Na amper 18 maanden sneuvelden er
bijvoorbeeld al 14 banken. Toch zou Claire naar
eigen zeggen de chaos nooit meer willen inruilen
voor een leven zonder Freddy en Fleur.
Bron: Door: Lynn Formesyn Barcroft TV &
www.ad.nl, 12-2-14
Legerhond VS krijgsgevangene Taliban
De Taliban in Afghanistan hebben trots laten weten dat ze een hond van het
Amerikaanse leger gevangen hebben genomen. De radicaal islamitische groepering
heeft een filmpje gemaakt van het dier, meldden de BBC en The Telegraph.
The Telegraph heeft het filmpje op zijn website gepubliceerd.
Daarop is een hond te zien die een speciaal tuigje draagt, waar volgens de Taliban
onder meer een gps-apparaat en een camera aan zijn bevestigd. De viervoeter wordt
omringd door gewapende mannen met lange baarden.
De hond zou in december krijgsgevangen
zijn
gemaakt
na
gevechten
met
Amerikaanse troepen in het oosten van het
land. De wapens die de militanten bij zich
dragen, worden volgens de BBC door
Amerikaanse mariniers gebruikt en zijn
waarschijnlijk dus ook buitgemaakt.
Het Amerikaanse leger gebruikt onder
meer legerhonden om explosieven op te
sporen en bases te bewaken.
NAVO-missie ISAF kent het filmpje, maar kon nog niet direct zeggen of de hond
inderdaad uit Amerikaanse gelederen afkomstig is.
Bron: www.ad.nl, 6-2-2014
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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
4,00
6,50
12,50
4,00
6,50

Dogmiles

26
18
6
2
4
2
3
5
2
3

Overzicht opvoedingscursussen AHC
Cursus
Puppy socialisatiecursus
Puppycursus
Opvoedcursus 1
Opvoedcursus 2

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

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

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