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Trainingscomplex

Eikenlaan 255, Alphen aan den Rijn

Gehoorzaamheid

AHC Kalender
28 oktober

vrijdag

16.30 uur DogChallenge op de T.V.

4 november
11 november

vrijdag
vrijdag

16.30 uur DogChallenge op de T.V.
16.30 uur DogChallenge op de T.V.

18 november
25 november

vrijdag
vrijdag

16.30 uur DogChallenge op de T.V.
16.30 uur DogChallenge op de T.V.

26 november
2 december

zaterdag
vrijdag

Competitie behendigheid
16.30 uur DogChallenge Finale

3 december
15 december
5 januari

zaterdag
Donderdag
Donderdag

SHH/GG examens
Inleverdatum kopij clubblad nr. 6
Nieuwjaarsreceptie 20.00 uur

FHN Kalender
30 oktober
6 november

Zondag
Zondag

Apporteer Werkproef Hellevoetsluis
Behendigheid Tolbert

6 november
12/13 november

Zondag
Zat/Zon

NK CombiSport Made
Apporteer Teamwedstrijd

13 november
27 november

Zondag
Zondag

Flyball Nijmegen
NK Behendigheid Bunschoten

Flyballwedstrijd 25-09-2011 bij de AHC: het wedstrijdteam “Red Alert”!
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De zomer is helaas voorbij. De klok wordt
weer op wintertijd gezet, de temperatuur
zakt en de regen en de wind verdrijven de
warme zonnestralen. De warme kleding kan
weer van zolder worden gehaald. We maken
ons klaar voor het winter seizoen. Hopelijk
is de winter minder streng en lang als vorig jaar. Want hoewel het heerlijk en leuk is
om met je honden door de sneeuw te banjeren, het trainen op de club wordt daardoor
soms wel wat lastiger. Het veld kan te gevaarlijk zijn door bevriezing of de wegen zijn
zo slecht begaanbaar dat het onverantwoord is om naar de AHC te gaan. Daarom
hebben we een speciale winterprotocol. Voor de geïnteresseerden: deze is terug te
vinden op de website van de AHC (actueel/documenten). Je zult via je coördinator per
mail én via de website op de hoogte gebracht worden als de les vervalt. Hopelijk is
deze informatie overbodig geweest en kunnen we de hele winter trainen. Anders is het
overmacht en dan rekenen we op jullie begrip.
De spelletjesdag van 17 september jl. was een succes. Ik heb s’ middags nog heel wat
baasjes zien genieten van de verschillende spellen die bedacht waren. Wat een
creativiteit ! Een dank naar alle vrijwilligers die deze spellen bedacht hebben én naar
de mensen die de spellen op de dag zelf begeleid hebben. Jullie hebben weer voor
heel wat plezier voor de hond en baas gezorgd.
Het klinkt misschien nog ver weg, maar nu alvast een datum om in de agenda te
noteren. De nieuwjaarsreceptie zal gehouden worden op donderdag 5 januari 2012
om 20:00 uur. Gezellig onder het genot van een hapje en een drankje het oude jaar
uitwuiven en met elkaar het nieuwe jaar inklinken. En ook dit jaar zullen onze
kampioen en FHN competitie winnaars weer gehuldigd worden. Een gezellige avond
waarbij alle leden van harte welkom zijn !
Verder is er in dit clubblad een stukje te lezen over “het nieuwe terrein”. De soap van
de AHC die misschien al langer duurt dan GTST. De nieuwste ontwikkeling: er komt
toch geen discotheek op “ons” terrein. Maar wat houdt dit nu eigenlijk voor ons AHCers in ? Kunnen we blijven, moeten we toch weg ? En zo ja, waarheen ? The story
continues . . .
En dan vraag ik nog even de aandacht voor het volgende:
Er is (nog steeds) een groot tekort aan barvrijwilligers. Dit is een steeds groter
wordend probleem, want er komt nu (te) veel werk te liggen bij de barmedewerkers
die er nog wel zijn. Het zijn lange dagen, want ze komen als eerste en gaan als
laatste pas weer weg. En doordat er weinig vrijwilligers zijn, staan zij nu ook steeds
vaker achter de bar. Een ongewenste verhoogde werkdruk dus ! Een vrijwilligerstaak
bij de AHC moet leuk blijven om te doen en dus vragen we om jullie medewerking. Er
zijn nu een aantal vrijwilligers die deze taak samen doen, dus ieder een halve avond.
Hierdoor kan je dus én helpen achter de bar én zelf trainen met je hond. En mocht je
niet als barvrijwilliger willen werken, help de barmedewerker dan aan het einde van
de avond even. De vloer vegen bijvoorbeeld. Dit scheelt hun alweer wat werk en

3

kunnen ook zij redelijk op tijd naar huis. Mocht je interesse hebben, meld je dan aan
via de website of bij de bar.
De Alphense Honden Club heeft meegedaan met de Royal Canin Dog Challenge!
Vanaf 28 oktober starten ze met de uitzendingen op RTL4*:
Afl. Uitzending

Herhaling

1

Vrijdag 28 oktober Zaterdag 5 november 2011, Team Onze Hond vs
2011, 16.30 uur
12.30 uur
KC Culemborg

2

Vrijdag 4 november Zaterdag
12
2011, 16.30 uur
2011, 12.30 uur

november Fast & the Funniest vs
KC de Hofstad

3

Vrijdag 11 november Zaterdag
19
2011, 16.30 uur
2011, 12.30 uur

november KC Delft vs
Alphense Honden Club

4

Vrijdag 18 november Zaterdag
26
2011, 16.30 uur
2011, 12.30 uur

november KC Rotterdam vs
Veni Vidi Vici

5

Vrijdag 25 november Zaterdag 3 december 2011,
2011, 16.30 uur
12.30 uur

6

Vrijdag 2 december Zaterdag
10
2011, 16.30 uur
2011, 12.30 uur

Finale

december Finale

*wijzigingen voorbehouden
De uitzendingen zullen tevens terug te zien zijn via RTLXL.nl
Het is ook mogelijk om vanaf vrijdag 28 oktober 6 weken lang, gezellig samen met
andere AHC-ers in de kantine van de AHC te komen kijken naar deze afleveringen.
Vanaf 16:00 uur zal er iemand aanwezig zijn op de club en iedereen, die het leuk
vindt om met zijn allen naar deze Dog Challenge te kijken, is welkom!
Het AHC Dog Challenge team.
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Op vrijdag 26 augustus hebben wij Billy moeten
laten inslapen.
December 2010 kreeg
Bil ineens hartklachten
en moest hij op bijna
met Behendigheid bij de

13 jarige leeftijd stoppen
veteranen.
We hebben het ruim een half jaar rustig aan gedaan,
maar ineens ging het niet meer...Door zijn lekkende
hartkleppen kreeg hij te weinig lucht om door te gaan.

De hondenclub was zijn lust en zijn leven. Hij ging er
altijd zo graag heen en deed elke keer enorm zijn best.
Wat begon als een geintje (naar de puppy les met een paar bevriende buren met
buurhondjes ) werd voor ons beide een jarenlange 'verslaving' aan verschillende
disciplines bij de AHC, soms meerdere keren per week.
Wanneer je hond zo enthousiast is en het zo goed gaat is trainen een kick.
Eerst Flyball, al gauw in de wedstrijd groep, dan de GG 's (2x GG2 gehaald,
zowel Oude als Nieuwe Stijl en lang GG3 getraind), zelfs even Combisport (toen nog
Breitensport).
Maar met name vele jaren Behendigheid, waarvan 4 jaar wedstrijden lopen in de C
Klasse. Wat heb ik samen met Billy genoten en wat hebben we samen bij de AHC veel
geleerd. Alle trainers nogmaals bedankt.
Bijzonder was het ook steeds om in onze vakanties heerlijk met Billy door de bergen
te zwerven. Hij was er altijd bij.
Billy, ons kameraatje, onze kanjer, was erg gehecht aan alle leden van ons gezin.
Wat hebben we het leuk gehad en ....wat missen we hem.
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Ik ben vanuit de ledenadministratie bezig om
over te stappen naar het versturen van de
jaarlijkse contributie per e-mail.
Nu zou ik graag van een ieder zijn/haar e-mail
adres willen controleren/ontvangen.
Stuur uw email naar contributie@hondenclub.nl
en vermeldt daarin uw naam en adres en eventueel lidnummer.
Mocht uw e-mailadres in de toekomst veranderen dan dit ook graag doorgeven aan de
ledenadministratie
Als u dit niet wil of het niet mogelijk is via e-mail, laat het dan even weten.
Leden die al geantwoord hebben op mijn e-mail hoeven natuurlijk niet meer te
reageren.
Jack Touw
Leden administratie
06-10457929

Oproep voor deelnemers aan het SHH en G&G examen van 3 december 2011.
Willen de cursisten die voornemens zijn om deel te nemen aan het SHH en G&G
examen op 3 december zich alvast aanmelden op de lijsten in de kantine.
Ook als je nog proefexamen moet doen...
Graag alvast naam en licentienummer opschrijven op de lijsten zodat we een
inschatting kunnen maken van het aantal deelnemers.
Bedankt voor de medewerking,
Coördinatoren G&G,
Marlies Kloet en Mariette van der Vos

Er worden allerlei spullen gevonden op het terrein van de AHC en vaak worden deze
voorwerpen afgegeven in de kantine aan een barmedewerker.
Bij de bar staat een bakje met gevonden spullen waar misschien uw verloren hondenknuffel, piepbeestje, flos, armbandje enz. bij zit.
Op een geven moment wordt het “gevonden voorwerpen bakje” geledigd, als de
spullen er te lang in blijven liggen! Dus, bent u iets kwijt geraakt op ons veld, kom
dan even in de kantine langs om te kijken of het gevonden is!
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Vandaag, zondag 9 oktober, was er een
thuiswedstrijd, een combisportwedstrijd
bij onze eigen club, de Alphense
Honden Club.
Vanmorgen vroeg op, want ik weet van
een andere keer dat het parkeerterrein
helemaal vol stond.. Dus ik stond daar al om half 9, met Boomer en Elyna, terwijl het
om half 10 begon. Rustig de tent opzetten, spullen erin en wachten maar………
Elyna scharrelde wat rond en uiteindelijk stonden er slechts 4 tentjes! Er waren maar
weinig deelnemers, helaas.
Eerst de speed (reuzenslalom); Boomer blijft hierbij aan de lijn, want hij vindt dit
geen leuk onderdeel en maakt dus geen snelheid. Vandaag had hij z'n dag wel, geen
snelheid, maar wel bij mij blijven. Omdat dit een snelheidsonderdeel is, doe je dit 2
keer. De 2e keer ging ook netjes.
Daarna de jump, 4x samen met je hond over hordes springen. De 1e ronde ging
helemaal fantastisch, dus voor de 2e ronde mocht Boomer wel los van mij. Mis dus,
hij startte weer niet... Hij begint dan pas vaart te maken na de 1e sprong en dat kost
gewoon veel tijd.
Toch stonden we na deze 2 onderdelen 4e van de 8 deelnemers in onze klasse.
Vervolgens gehoorzaamheid. Boomer is meer van het op m'n hiel dan op m'n knie
volgen, maar hij deed het goed! Tot het onderdeel los volgen….. Al 1,5 jaar vertrekt
hij gewoon niet, omdat hij weet dat hij halverwege af moet. Meelopen is dus
volkomen nutteloos, aldus Boomer, want je moet toch halverwege af terwijl je
vrouwtje doorloopt.
Afgelopen week met de competitie vertrok hij wel keurig met mij, nu werd ik
halverwege teruggestuurd om hem op te halen omdat hij weer niet meekwam....
Daarna liep hij wel netjes mee, ging keurig af op commando en voorkomen? Dan doe
je net alsof je voor je vrouwtje gaat zitten en dan, vlak voordat je kont de grond
raakt, sta je op, loop je om haar heen en ga je heel netjes naast zitten, met je
mooiste kop! Zeker weten dat ze er niks van zegt? En gelijk kreeg hij, want zodra ik
wat zeg, kost dit a) punten wegens extra commando en b) hij doet het vervolgens
toch niet goed....
Daarna het apporteeronderdeel. Normaal zit hij te stuiteren tot hij het apport mag
halen, nu had Elyna al zijn aandacht. Zij was namelijk in slaap gevallen, maar werd
ergens tijdens onze oefeningen wakker. Ze deed niets, maar zat wel bij 'vreemde'
mensen (sorry Marjan ;)) en dat moest Boomer in de gaten houden…. Ik moest 3x
zijn naam zeggen voordat hij alsnog als een speer zijn apport ging halen.
Vervolgens pauze, waarin Elyna wat mensen geëntertaind heeft en we ondertussen de
stormbaan opbouwden.
De stormbaan loop je ook 2x en beide keren deed Boomer dit geweldig! Hij had alle
raakvlakken, we hadden vaart en dus snelheid en hij had slechts 1 van beide rondes
een heel klein beetje moeite met starten.
Uiteindelijk waren Boomer en ik alsnog 4e, met een geweldige score! We hadden 249
punten! Dat betekent een promotiepunt, omdat je bij 220 punten of meer, een
promotiepunt krijgt. Boomer en ik hebben nog niet eerder een promotiepunt gehaald
in deze klasse, meestal komen we met veel moeite in de buurt van de 200 punten.
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Kortom, helemaal trots op Boomer en Elyna natuurlijk, die is heel lief geweest.
Het weer had helaas helemaal niet meegewerkt, het heeft veel geregend, maar al met
al hebben we wel een leuke dag gehad!

Nog aanwezig:
Giant
Extra Groot
Middel
Klein

nu
nu
nu
nu

€
€
€
€

18,50
11,00
7,50
5,50

7
4
3
2

dogmiles
dogmiles
dogmiles
dogmiles

8

Nederlander wint goud op het WK Agility!
Voor het eerst in de geschiedenis heeft een
Nederlander goud bij de “large” gewonnen op het
Wereld Kampioenschap Behendigheid: Roy Fontein
met zijn Border Collie Flinn.
Dit is een geweldige prestatie en iedereen is super trots op hem!
Begin dit jaar had hij ook al de Crufts gewonnen, dus dit is een topjaar voor beide!

Hond met heimwee neemt metro naar huis!
Omdat ze het blijkbaar niet zag zitten in haar nieuwe dagverblijf, heeft de vierjarige
labrador Eira de metro naar huis genomen.
De hond ontsnapte aan de aandacht van haar oppassers in de buurt van Stockholm,
liep naar het metrostation en stapte zes haltes verder uit om naar het huis van haar
baasje te lopen. Dat meldt de krant Dagens Nyheter.
Geduldig wachten op perron
Nadat ze uit haar kennel was ontsnapt, liep Eira een kilometer ver naar het station
van Hökarängen. Daar wachtte de zwarte labrador geduldig tussen de andere
pendelaars tot er een treinstel aankwam. Zes haltes verder stapte Eira uit in het
station van Gullmarsplan.
Politie
Daar werd het dier opgevangen door personeel van het openbaar vervoer. Eira liet
zich de aandacht welgevallen en bood geen weerstand. Zoals de procedure het
voorschrijft, werd de politie op de hoogte gebracht. Die ontfermde zich over de hond
en verwittigde haar baasje, een zekere Caroline.
Zeer pootje
De vrouw kwam haar hond afhalen in het
politiebureau. "Ik ben er zeker van dat Eira
aan mijn deur had gestaan indien ze haar niet
hadden opgevangen", sprak Caroline. Het dier
had wel een zere poot overgehouden aan het
avontuur, maar dat was snel opgelost na een
behandeling met ijs. Bron:hln.be
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Op zondag 23 oktober was het zover,
kampioenswedstrijd Gehoorzaamheid 2011
in Oosterhout! Het hele afgelopen seizoen
waren er G&G wedstrijden geweest.
Wanneer je genoeg wedstrijden had
gelopen dan werd je uitgenodigd voor deze
wedstrijd.
Van de gelopen wedstrijden tellen de 3 beste resultaten en dat bepaalt uiteindelijk de
winnaar van de G&G competitie.
Het werd een spannende dag. Want 2 van onze AHC-ers hadden een koppositie in hun
klasse. Ze hadden een grote voorsprong op de nummers 2, maar dan mochten ze het
vandaag niet verprutsen want anders zouden ze het toch niet redden. en?.... ze
redden het!!!

Er zijn 4 klassen:
De GGB, daarin had de AHC 6 deelnemers.
Als 7 eindigde Anita Metselaar met Toother. Toother een jonge Golden Retriever, die
heel veel in haar mars heeft, maar het geduld vandaag niet had om alle oefeningen
goed en geconcentreerd uit te voeren. Maar…zeker een belofte voor de toekomst!!
Als 6e Jannet Heerma met Jarda. Jannet heeft het afgelopen jaar vooral geleerd hoe je
de (soms saaie) oefeningen voor een ervaren hond leuk kan houden. Omdat Jannet
vandaag een underdog positie had, was ze totaal niet zenuwachtig en heeft een
heerlijke wedstrijd gelopen. Volgende keer het G&G 1 examen halen en dan gauw
door naar de G&G 2, waar je weer een hoop nieuwe oefeningen kunt leren.
Als 5e was een niet AHC-er.
Als 4e in de competie Yvette Eijs met Jip. Jip kan echt de sterren van de hemel
volgen; super attent en vrolijk. Vandaag gingen veel oefeningen heel erg netjes. Dat
resulteerde in een 3e plaats voor de wedstrijd van vandaag.
Als 3e Nelleke Slingerland met Moby Dick. Moby is een klein hondje, die kan werken
als een grote. Na vorig jaar een vreselijk jaar te hebben gehad, gaat het dit jaar
gelukkig heel goed. Moby loopt in de ring zeer gemotiveerd, super vrolijk en blij!!!
Moby was ook nog jarig vandaag en trakteerde op roze koeken……heerlijk.
Als 2e Mirjam van Efferen met Guinness. Ook Guinness liet zich vandaag van zijn
beste kant zien. Persoonlijk vind ik dat Mirjam altijd zo keurig in de ring loopt. Het
wordt tijd dat ze punten gaan geven voor ‘beste geleider’ en wijze van
presentatie…dan zou Mirjam hoge ogen gooien.
Als 1e van de GGB Michèle Taffijn met Clip. Op 52 punten voorsprong, dus vandaag
niet te verslaan. Michèle heeft ondertussen heel veel wedstrijd ervaring en aan Clip
een heel stabiele hond, wat samen voor een onoverwinnelijke combinatie zorgt.
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1e, 2e en 3e plaats GGB voor Michelle, Mirjam en Nelleke
In de G&G1 klasse waren er voor vandaag 3 deelnemers uitgenodigd. Waarvan 2 van
de AHC. Anette Lens met Blacer en Rinske Groen met Buzzard.
De wedstrijd van vandaag werd gewonnen door Anette. Zij liep met haar Blacer
vandaag een perfecte wedstrijd. Zelfs de meest moeilijke oefeningen in de werkproef
gingen perfect. In de competitie ging het om de 2 AHC-ers. Anette die vorig jaar
kampioen was en Rinske die een up-coming talent bleek. Rinske had aan het begin
van de dag 60 punten voorsprong, maar door de zenuwen (een andere reden kan ik
niet bedenken) ging het vandaag niet zo goed als anders. Ook al ging het niet perfect
toch laat Buzzard altijd zeer gemotiveerd werk
zien. Hij is super enthousiast. Rinske is een erg
goede handler (geleider). Ze ziet wanneer haar
hond een bevestiging nodig heeft en geeft die
dan ook (ook al kost het punten), daardoor blijft
het voor Buzzard een super leuk spelletje om te
doen.
Anette daarentegen leek helemaal geen
zenuwen te hebben (die had ze vast wel, maar
dat liet ze niet blijken). Zoals ik al schreef liet
Blacer een paar hele knappe staaltjes volgwerk
zien en ook tijdens de werkproef liet hij zien hoe
goed hij getraind was. Tijdens de werkproef
werd er een blok gegooid en lag er voer als
afleiding, maar Blacer liet zich niet van de wijs
brengen en deed precies wat hem gevraagd
werd. Echt knap!!
Vandaag was Anette de beste van de 2 en zij
heeft een hoop ingehaald (55 punten) maar de
voorsprong van Rinske was te groot. Dus: in de
competitie Rinske 1 en Anette 2.
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In de G&G 2 had de AHC helemaal geen deelnemers. Dat moet volgend jaar anders!!!
In de G&G 3 had Marlies de moeilijke taak om met haar 2 honden te strijden tegen
de rest van Nederland. 2 honden tegelijk trainen en voorbrengen is toch al een
moeilijke taak. Sticker heeft het heel goed gedaan. Hij is altijd vrolijk en soms een
beetje te vrij, dan doet hij wat hij zelf graag wil doen. Maar hij heeft goed werk laten
zien vandaag en is op de 4e plaats geëindigd in de competitie. Hebbuz was niet erg
geconcentreerd vandaag. Ging liggen toen ze moest blijven zitten, snapte niets meer
van de appel op afstand tijdens de werkproef. Maar bleef keurig staan tijdens het
volgen en dat was iets wat ze een maand geleden nog niet kon. Dus blijven oefenen
en we worden alleen nog maar beter.
Vergeet niet dat het G&G3 programma een heel ingewikkeld programma is, op zich al
een kunst om dat te halen.
Alle deelnemers gefeliciteerd
gefeliciteerd met jullie prijzen.
Volgend jaar weer en meer!!!!

met

jullie
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geweldige

honden

en

alle

winnaars

Onze kleine spruit Toother is inmiddels al
weer 1,5 jaar geweest, wat gaat dat toch
allemaal snel.
Toother is een hondje dat we uit ons eerste
nestje met onze eigen honden Sticker en
Hebbuz hebben aangehouden.
Je merkt nu dat ze wat volwassener gaat worden. Kon ze voorheen bijvoorbeeld met
behendigheid maar de halve les haar kop erbij houden en ging ze daarna grassprietjes
inspecteren. Ze gaat het spelletje nu doorkrijgen en vooral leuk vinden en wel een
heel uur lang.
Ook met apporteren krijgt ze wat meer rust in der kont. Moesten voorheen ALLE
dummy’s die door de lucht gingen gehaald worden, nu kan ze zowaar wel bijna 3
seconden wachten en ook af en toe een dummy laten liggen.
Ze blijft alleen gek, maar ja, wel errug leuk gek en ze blijft natuurlijk ook gewoon gek
omdat wij het zo leuk vinden. Soms word je er wel moe van. Na een lange wandeling
bijvoorbeeld ploffen pa en moe en zeker de oudjes thuis wel ergens neer. Toother is
ook moe, dat zie je aan haar ogen alleen wil ze dat niet toegeven want slapen is
zonde van de tijd. Met het gevolg dat mevrouw bijna 2 uur als een halve zool door de
kamer rent, met speelgoed rond slingert en pa en moe aan het pesten is om
vervolgens toch maar ergens in een hoekje van de bank in een hele diepe slaap te
storten. Tja ik was eigenlijk twee uur toch toch best wel moe….
Toother is ook erg springerig. Komt haar moeder Hebbuz altijd ter hoogte van plekken
die met name voor mannen net niet leuk zijn (sorry Marc en Peter)
Ook behendigheids juf Willy moet het regelmatig ontgelden (sorry Willy)
Je kan onderweg zomaar een klapzoen krijgen. Komt ze uit het niets, springt op
zonder je erg aan te raken geeft je een klapzoen en is vervolgens weer weg…sorry
moest even! Je blijft er van schrikken, zeker in het donker.
Gehoorzaamheid vind ze ook enorm leuk. We trainen op de donderdag het laatste uur
bij Marlies. Het leuke van die les is dat je ook al vast kan proeven aan de andere
oefeningen die ze later in de GG2 of 3 tegen gaan komen. Zowel voor baas en hond
heel leuk en afwisselend. Toother wil met het komen ook wel eens ‘hoog’ komen.
Eigenlijk ben ik soms meer verbaasd dat ze wel eens voor me gaat zitten. Met
examen en wedstrijden moet ze ook regelmatig de keurmeester of ringmeester even
een lekkere klapzoen geven. Ach…het zal wel ooit over gaan als ze ouder wordt.
Door een sprong in het wildrooster, toen ze 5 maanden was speelt een oude blessure
bij haar helaas nog wel eens op. Ze loopt dan een halve dag op 3 poten. We houden
haar dan een paar dagen aan de lijn om de poot rust te geven. Na een paar daagjes
mag ze dan af en toe weer los maar dan moeten pa en moe weer aan de lijn omdat ze
anders als drie gekken gaan rennen.
In ieder geval moet ma aan de lijn want die twee bij elkaar is echt een blond potje
dubbel gestoord. Dus Marlies aan de wandel, pa en ma los, Toother aan de lijn, krijg
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je wel lange armen van maar ja. Na een poosje ma vast Toother los, ga je toch met
pa rennen. Nee Toother dat hebben we liever even nog niet! Dus pa ook vast.
Zoek je toch een enorme tak op in de bosjes om daar vervolgens pa en ma lekker
mee uit te dagen!!
Het is gewoon zo vaak een stoute hond. Eigenlijk meer een ondernemende hond,
klinkt ook liever toch….
Ze kan stelen als de raven en heeft heel veel doorzettingsvermogen om het ook voor
elkaar te krijgen. Persoonlijk vind ik dit niet erg, dat doorzettingsvermogen kan straks
met de jacht en apporteersport weer goed van pas komen. Vanaf de luie bank kunnen
we via de zilverkleurige koelkast haar pogingen goed volgen. In de gootsteen staat
dan bijvoorbeeld een vergiet met rijst of macaroni voor hun af te koelen. Het aanrecht
is vrij hoog en Toother kan er daardoor niet zo maar bij. Maar Toother zal Toother niet
zijn om beter haar best te doen. Na lang wurmen staat ze op een achterpoot en hangt
ze met haar linker schouder op het aanrecht op vervolgens met haar rechterpoot en
dan je teennagel net bij het vergiet te kunnen zodat je die naar je toe kan schuiven.
Het is om te zien echt heel leuk, veel leuker dan het van papier af te lezen. We gaan
het nog een keertje opnemen. Vaak lukken de eerste pogingen namelijk niet, gaat ze
op der gat zitten, beetje in zichzelf mopperen en gewoon weer proberen ik heet
tenslotte wel Toother he!!!
Je kan je voorstellen dat geen dag ongezellig is met zo’n Vrolijke Frans in huis. Als de
wekker gaat is Toother wakker. ERRUG wakker zelfs. Vlug eruit jullie, de wekker is
gegaan en een nieuwe dag staat voor de deur. Weer een dag waarvan ze 26 uur gaat
genieten! Het is zo’n leukerd!
Op de foto is Thooter “eierschalen” aan het pikken!
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Baas rijdt 12 uur om achtergelaten hond te
halen.
Eind goed, al goed. Het hondje Swiffer, dat per
ongeluk werd achtergelaten op een parkeerplaats
langs de Franse autoroute, is weer bij zijn familie.
De hereniging op het vakantieadres van de familie
Kools in het zonnige Lloret de Mar was een groot feest, zo schrijft het AD vandaag.
Swiffer bleef zondag moederziel alleen achter een parkeerplaats langs de Autoroute
du Soleil, de Franse snelweg richting Spanje. Dexter, de middelste telg van zes jaar,
moest naar het toilet. De familie uit Odijk stapte uit, Swiffer kreeg wat water. 'We
waren zo druk met de kinderen en alles. We zijn weggereden. Zonder Swiffer dus. Na
twintig minuten kwamen we erachter. Ze zit de ene keer op de hoedenplank, dan
weer bij een van de kinderen op schoot. Ze vechten er bijna om.'
Swiffer verdwenen
Kools: 'Niemand heeft eraan gedacht. Ik had zelf bij het instappen alle aandacht voor
de kinderen, de veiligheid. We zijn omgekeerd, maar kwamen in een file terecht. Dat
duurde anderhalf uur. Toen we weer aankwamen was Swiffer verdwenen.'
De familie zocht nog lang door, maar tevergeefs. Uiteindelijk reden ze door naar het
vakantieadres in Lloret de Mar. Daar was de sfeer de eerste dagen ronduit slecht. 'We
hebben gebeld en gebeld,' zegt Kools. Het mocht niet baten.
Tot woensdagmiddag een verlossend telefoontje kwam van Albert Vroege. Hij had
Swiffer gevonden. Het hondje zat in een dierenasiel bij Lyon. Vroege is commercieel
directeur van Virbac, een bedrijf dat chips levert die onder de huid van dieren kunnen
worden geplaatst. Via de zogenaamde Back Home Club, voor gechipte dieren, kunnen
beesten dan worden teruggevonden.
Vroege: 'In dit soort gevallen voelen wij ons geroepen om het aan te pakken, juist
omdat we die wereld goed kennen en de eigenaren meestal niet.'
In asiel van Lyon
De familie sprong een gat in de lucht. 'We waren dolblij.' Vader Jos vertrok
gisterochtend vroeg, om vijf uur, zodat hij op tijd bij het asiel in Lyon aan zou komen.
De tocht van Lloret naar Lyon duurt namelijk zo'n zes uur. Eenmaal bij het asiel
aangekomen, viel het wel even tegen.
Kools: 'Het ging moeizaam. Heel moeizaam. Ik kreeg de hond niet mee. In Frankrijk is
het heel normaal dat je een kaart hebt met je paspoortnummer erop, samen met dat
van de hond. Die had ik niet omdat dat in Nederland anders gaat. Uiteindelijk hebben
de mensen van de Back Home Club gebeld en alles doorgemaild.'
Na een uurtje kon Jos Swiffer dan toch meenemen. 'Haar staart ging echt als een
helikoptertje, ze was zo blij me te zien.' Zes uur later, na een lange autotocht, ging de
helikopter weer aan in Lloret de Mar.
Bron: www.ad.nl
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Max en Nancy Verbeek
Winkelcentrum Ridderhof
Ridderhof 35
2402 EN Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-421851
Fax: 0172-416287
996@petsplace.nl
www.petsplace.nl

Uw dierenspeciaalzaak in de
Ridderhof

Voor uw bestelling:
0172-421851
Ook voor onze bezorg service!
EXTRA AANBIEDING:
Vraag nu de spaarkaart voor
Eukanuba hondenvoeding:
7 verpakkingen kopen 8e

GRATIS
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Van 07-11 t/m 19-11
OP
ALLE GROTE BALEN VEEL KORTING
Bijvoorbeeld:
Eukanuba
Pro Plan
Royal Canin
Prins
Pets Place Premium
Nutro
Smolke
Pedigree
Canex
Cavom
En nog veel andere merken
Kijk voor de juiste prijzen vanaf 05-11 op

www.petsplace.nl
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1. Stel jezelf even voor, wat is je rol binnen
de Alphense Hondenclub?
Hoi, ik ben Leontienne, 25 jaar. Woon en
werk in Alphen aan den Rijn, en op de AHC
volg ik cursussen en help ik af en toe als
vrijwilligster bij behendigheidswedstrijden.
2. Hoe lang doe je dit al?
21-6-2005 ben ik bij de AHC begonnen. (moest ik wel even navragen!)
3. Hoeveel honden heb je op dit moment?
Ik heb twee honden, Mike en Ryan. Het zijn mijn eerste honden die ik nu bijna 10 jaar
heb. Het zijn allebei kruisingen. Ik weet helaas niet waar ze een kruising tussen zijn.
Daarnaast heb ik ook een kat, vier konijnen en twee verzorg paarden.
4. Wat zijn de volledige namen en geboortedata van je honden?
Mike: Bello en Ryan: Beertje. Deze namen heeft het asiel verzonnen omdat ze
naamloos waren. Ze zijn allebei geboren op 10-01-01. Het zijn twee broertjes.
5. Hoe ben je aan hen gekomen?
Via een asiel in Rijswijk, toen ze ongeveer 1 jaar waren. In 2002 mocht ik dan
eindelijk een hond. Ik wilde altijd al een hond uit het asiel en dus op zoek gegaan
naar een hond. Uiteindelijk kwam ik er met twee thuis! Dat was eerst niet de
bedoeling, maar omdat de broertjes niet uit elkaar geplaatst mochten worden heb ik
ze allebei mee naar huis genomen.
Mike en Ryan zaten nog niet zo lang in het asiel. Het kleine beetje informatie wat wij
mee kregen is dat ze in een schuur zijn geboren en daar nooit uit zijn geweest. De
dierenbescherming kreeg daar lucht van en heeft bij een inval de broertjes in beslag
genomen.
6. Heb je cursussen met je honden gevolgd? Welke?
Mike: opvoed, SHH, BEH, GG en flyball.
Ryan: opvoed, SHH, BEH en GG.
Met Mike doe ik op dit moment alleen flyball. GG ligt even stil omdat ik nu met Ryan
GG aan het doen ben. En met Ryan doe ik nog behendigheid en GG1.
7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je honden?
Een leuke eigenschap van ze is dat ze zo ontzettend lief zijn voor alles en iedereen.
Behalve, en dat is dus ook gelijk het minst leuke, dat ze het niet altijd even goed met
andere honden kunnen vinden.
8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je honden?
Mike, dummy en een tennisbal.
Ryan, fleece touw.
9. Wat eten je honden het liefst?
Kaas! Al is Ryan wel verschrikkelijk kieskeurig!
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10. Wat of waar zijn de favoriete slaapplaatsen van je honden?
In hun eigen mand. En Ryan het liefst met een dekentje over hem heen!
11. Gaan de honden mee op vakantie?
Zelf ga ik weinig op vakantie, maar als ik ga, dan gaan ze mee.
12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu hebt?
Waarom wel of niet?
Hetzelfde wordt wat moeilijk. Maar een volgende hond mag van mij best weer een
hond uit het asiel zijn. En mocht ik er dan dus weer een tweede hond erbij nemen,
dan zou ik wel een keer een puppy willen. Welk ras moet ik nog wel even goed over
nadenken, want ik vind veel rassen erg leuk!
13. Wat is het dag patroon van je honden? (Bijvoorbeeld is je hond de halve of hele
dag alleen)
Mijn honden zijn van maandag tot en met vrijdag de ochtenden alleen thuis.
Daarnaast ga ik graag met ze wandelen, fietsen, skeeleren of trainen. Maar omdat ze
nu op leeftijd beginnen te raken, heeft vooral Ryan niet meer zoveel zin in alles. Dus
doe ik nu wat rustiger en een beetje minder van alles.
14. Wat wil je graag nog bereiken met je honden?
Met de leeftijd die ze nu hebben kan ik niet zo heel veel meer bereiken, maar ik hoop
dat ze gezond oud worden.
15. Loop je wedstrijden/shows?
Nee, op een heel enkel keertje na doe ik met Ryan wel eens aan een
behendigheidswedstrijd mee. Wel doe ik altijd mee met de competities van
behendigheid en flyball.
Ik geef de pen door aan Miranda van Zundert.
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Zoals jullie wellicht in de krant hebben gelezen is er niet één ondernemer
geïnteresseerd in de mogelijkheid een disco op ONS clubterrein te beginnen. Dit
betekent overigens nog niet dat het zeker is dat we op onze huidige locatie kunnen
blijven. We hopen binnenkort met de gemeente hierover een gesprek te hebben,
zodat wij duidelijkheid krijgen over de toekomstige definitieve locatie van de AHC en
wij ons kunnen voorbereiden op eventuele nieuw- of verbouwactiviteiten.
Zodra er meer nieuws is horen jullie nader. En wanneer dat héél goed nieuws vieren
we zeker een klein feestje.
Namens het bestuur,
Harry, Martin en Aad
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Harry en ik hadden ons allebei ingeschreven voor
de “spelletjesdag” met onze Border Collies bij de
AHC op zaterdag 17 september. Harry met Flynn
en ik met Ten. Ik loop al een hele tijd rond bij de
AHC, maar ik heb nog nooit meegedaan met een
spelletjesdag.
De deelnemers werden in drie categorieën ingedeeld, Puppen, Opvoed en Discipline.
Wij zaten allebei in de Discipline- groep, ook Ten (toen nog maar 11 maanden) omdat
ze in augustus haar SHH diploma gehaald had.
Er waren in totaal 6 spellen en bij elk spel had je 2 pogingen om het hoogst mogelijk
aantal punten te scoren! Kort samengevat was er 1 behendigheidsspel, 2
apporteerspellen, 2 gehoorzaamheidsspellen en 1 zoek-spel.
Ik begon met Ten het hele spelletjes-parcours te doorlopen en ik moet zeggen dat het
echt heel goed ging voor zo’n jonge hond! Bij het apporteren van het blok midden
tussen de eenden en vogels had ik niet goed in de gaten hoe het werkte want anders
had ik haar nog wel terug gestuurd om het blok alsnog op te halen! Ze scoorde overal
heel goed en ik was eigenlijk het meest trots op het afleggen op afstand in het
middenvak, van een “web van vakken”! Je moest je hond laten zitten aan de ene kant
van “alle vakken” en zelf aan de andere kant gaan staan. Dan je hond voorroepen en
terwijl je hond over de vakken loopt de hond “af” laten gaan en dan het liefst op een
vak waar je de meeste punten kunt scoren en dat was het middenvak! Ik riep Ten, ze
kwam meteen, ik gilde “af”, boem ze ging gelijk af en precies in het midden van het
middenvak en dat deed ze keurig twee keer achter elkaar!
Harry zou met Flynn gaan lopen maar was zo druk bezig met het helpen bij de
verschillende onderdelen dat ik besloot om maar met Flynn de spelletjes te gaan
doen. In principe doe ik nooit wat met Flynn op het AHC terrein wanneer Harry ook
aanwezig is want hij heeft meestal totaal geen aandacht voor me en is alleen op zoek
naar de baas! (ondankbare hond!) Maar deze keer ging het uitstekend, mede dankzij
de “kaasjes”! Flynn is heel anders dan Ten, veel “lomper” maar ook bloedfanatiek!
Alles ging goed en bij het behendigheidsspel vond ik het een uitdaging om hem de
moeilijkste race te laten lopen en ik had allebei de keren goed geraden, welke baan
hij op mijn commando zou nemen!
Op het einde van de dag was de prijsuitreiking in de kantine en ik zat daar heel erg
rustig en ontspannen omdat ik er geen moment aan gedacht had dat ik wel eens in de
prijzen zou kunnen vallen!
Het was zeer spannend in de categorie “Discipline” omdat 3 honden dezelfde hoogste
score hadden behaald. Bij 1 spel, een apporteerspel, was ook de tijd genoteerd en de
snelste tijd op dat onderdeel heeft de doorslag gegeven wie de nummers 3, 2 en 1
zouden worden! Nou, Flynn was op dat onderdeel in ieder geval bijzonder supersnel,
maar ja, hoorde hij ook bij die 3 honden?
Wat was ik verrast dat Flynn de winnaar was geworden (sorry, Wim en Valerie) en
mocht ik de eerste prijs in ontvangst nemen! Dit smaakt naar meer!!
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o Eén groep per dag, in de ochtend
o Twee uitlaters:
 Jolanda Hazelzet: alle dagen
 Anita Dobbe: alle dagen behalve donderdag
o Niet meer dan 10 á 12 honden per groep
o Verschillende wandelgebieden
o Lekker lang los lopen en spelen
o Heel veel plezier voor en met de honden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Jolanda Hazelzet: kynoloop@ziggo.nl of tel 06-13448975
Anita Dobbe: kynoloop.anita@ziggo.nl of tel 06-46006288
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Ligt het nou aan mij of komen jullie de laatste
tijd ook steeds meer rare honden tegen.
Eigenlijk is het meer rare bazen want die
honden kunnen er meestal niks aan doen.
Pas in Noordwijk op het strand. Een mevrouw
met een enorme kruising Bouvier. Met halve slip, muilkorf en gentle leader en twee
lijnen. Alsof ze een groot monster aan het uitlaten was. Het was alleen een hele duffe
hond die ze aan die twee riemen had. Volgens mij had ze ook het boek van Cesar
Milan gelezen want ze kon heel goed ‘kssttt kssttt’ zeggen. Arme hond, je zag aan zijn
kop dat hij zich echt een beetje had afgesloten voor haar en zich er maar bij had
neergelegd…
Dan nog tijdens een andere wandeling, hoor ik opeens HIER HIER &@(*$&@(*#(*
Dus ik in de rondte kijken waar er nou een hond aan de kletter was gegaan die niet
wilde komen. Je denkt dan aan een hond die achter een kat aan is of zo. Maar nee,
komt er een mevrouw om de hoek met twee enorm dikke hondjes, allebei aan de lijn
en allebei naast haar. En zei maar brullen HIER HIER &$#*)($#* en jij ook HIER
HIER…
Ook die honden reageerden niet en deden net of ze proppen in hun oren hadden,
ach…ze heeft weer zo’n bui…
Dan van de week nog. Die van mij liepen los, voor me een meneer met een Jack
Russell aan een uitloop lijn. Sticker wil nog wel eens naar andere honden gaan dus die
had ik al gewaarschuwd. Hij nam daarom ook een flinke boog om deze twee heen.
Alleen kreeg het hondje alle lijn om vervolgens in Sticker te hangen. Die vond het
waarschijnlijk geen partij of zo, heeft erg verontwaardigd gekeken en is doorgelopen.
Hebbuz had het allemaal gezien en had de grootst mogelijk bocht genomen om de
hond maar te ontwijken. Toother vond het allemaal bere interessant worden, vooral
met al dat geluid erbij. Ze was van plan om op haar “pompiedomp” er gezellig langs
te huppelen.
Jack Russell hangt echter in haar nek. O, denkt Toother eerst, lekker spelen. Nou niet
dus! Ze wilde er nu nog sneller langs en achter Sticker en Hebbuz aan. Knipt meneer
de Jack Russell los. Die hangt vervolgens aan alle kanten in Toother. Die vond het
vervolgens niet op spelen lijken en is maar heel hard weggerend. Dan nog een ouwe
Sybel, maar die heeft zo’n aura om der heen hangen daar is de Jack niet in de buurt
van geweest. Zelf ben ik ook doorgelopen en aan het einde van het pad afgeslagen en
een bruggetje over gegaan. En tot mijn grote verbazing loopt meneer aan de andere
kant van de sloot achter zijn Jack Russell aan die echt niet meer van plan was om te
komen.
“Kom nou hier, nou is het niet meer leuk meer.” En er vervolgens wel achter aan
blijven lopen. Baas heeft zelfs een stukje gerend, maar ja, Jack Russells zijn echt wel
sneller hoor dan wij tweevoeters. Geen idee hoe lang het geduurd heeft voordat hij
zijn hondje weer had. Vermoed toen de hond het zat was. Ik ben lekker doorgelopen
en ga mijn eigen honden steeds meer waarderen.
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Eerste competitiewedstrijd
apporteersport 4 oktober 2011

Deelnemers met bijbehorende nummer!
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Naam deelnemer
BEGINNERS
Yvette Eijs
Beate Brouwers
Brenda
Elsbeth Boertjes
Ivonne Smit-Vissers
Catja Guys
Corrie Hoogeveen
Ellen van Stigt
Nancy vd Hest
GEVORDERDEN
Caroline van Kints
Hermien vd Waal
Cindy van Tienderen
Valentina Duart
Anne Rene v.Wissen
Valerie Hoosemans
Jan van Rijn
Aurelia Schooneboom
Andre Barnas
Johan Manting
Cock van Rijn
Catharina van Klaveren
Annemieke Wehrmeijer
Carina Stolk
Danny van Hal
Valeri Teloni
Anita Metselaar
WEDSTRIJD
Anita Metselaar
Marlies Kloet
Cock van Rijn
Wim Bekendam
Leonie van Beetz
Rinske Groen
Yvonne v.Westen

Naam hond

Ras/kruising

Jip
Donna
Floortje
Olav
Bootz
Harley
Ronja
Yara
Pardoes

Golden Retriever
Labrador
Labrador
Toller
Flatcoated Retriever
Labrador
Toller
Toller
Golden Retriever

Tissum
Boogie
Fuzzy
Ilana
Lottie
Jones
Donna
Toya
Jip
Chasin'
Floor
Mazzel
Zita
Franka
Snoopy
Indi
Toother

Golden Retriever
Austr. Shepherd
Border Collie
Golden Retriever
Toller
Austr. Shepherd
Golden Retriever
Border Collie
Toller
Terv.Herder
Labrador
Toller
Kruising
Golden Retriever
Kruising
Poedel
Golden Retriever

Sticker
Hebbuz
Cathy*
Djingles*
Ralf
Buzzard *
Jive*

Golden Retriever
Golden Retriever
Toller
Border Collie
Kruising
Border Collie
Sheltie

Jive en Buzzard worden beoordeeld als Gevorderden en niet als Wedstrijdhonden!
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Nr.

Diploma
Komen

Diploma
Markeren

Werkproef
Steadines

Werkproef
Verassing

1
2
3
4
5
6
7
9
10

10
7
9
8
7
8
9

10
7
9
0
8
0
0

10
14
6
15
12
6
0

17
15
15
14
5
1
3

47
43
39
37
32
15
12
0
0

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

10
10
9
9
8
10
7
8
10
8
10
9
8

10
10
7
10
10
7
10
6
7
0
7
0
4

16
16
18
16
15
18
14
15
12
14
11
10
0

19
19
19
18
19
17
17
18
12
15
6
14
18

10

9

18

19

55
55
53
53
52
52
48
47
41
37
34
33
30
0
0
0
56

28
29
30
31
32
33
34

10
10
10
10
10
10
10

10
9
10
10
10
0
10

20
20
20
18
20
16
15

19
18
16
15
7
20
0

59
57
56
53
47
46
35
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Totaal

8 Oktober hebben een aantal van onze SHH
cursisten zich weer opgemaakt voor het
landelijke examen.
Ondanks dat we het niet de hele tijd droog
hebben kunnen houden, hadden we geluk en de
ergste regen kwam pas toen we net klaar waren!
Het betrof een klein groepje, waardoor we een heel vlot examen hadden. De spanning
was te voelen, bij de één wat meer als bij de ander, maar de uitslag was er niet
minder om.
Graag willen we de geslaagde kandidaten van harte feliciteren en we hopen jullie
terug te zien bij één van onze disciplines!
H. Vrieling met Ten, Border Collie
C. van Klaveren met Buddy, Golden Retriever
E. Sprinkhuizen met Sam, Cana Corso
C. van Hulst met Jitro, Beauceron
D.J. v.d. Leede met Skai, Shelty
N.P. Emeis met Moos, Labrador
E.J.J. Habers met Tyra, Tervuerense Herder
C. Stolk met Yoghi, Golden retriever
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geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
niet aanwezig
gezakt
geslaagd

Vorige keer schreef ik al over mijn Mechelse
herder pup, zijn naam is Stoer. Het is de
bedoeling dat ik hem op ga leiden tot
politiehond. Daarom ben ik met hem gaan
trainen bij de PHV (politiehondenvereniging)
Alpha.
Er zijn een hoop oefeningen die een politiehond moet leren en waar ik alvast thuis een
begin mee kan maken.
Eén daarvan is revieren. Bij de revier oefeningen is het de bedoeling dat de hond in
een bos of een vlak terrein het spoor van menselijke lucht afloopt om op die manier
een voorwerp of een mens te vinden. Bij dat voorwerp of mens aangekomen moet hij
ui zichzelf aanhoudend gaan blaffen zodat de geleider hoort dat de hond het voorwerp
of de mens heeft gevonden.
Om hem te laten blaffen als hij bij dat voorwerp is aangekomen, is het handig als hij
dat blaffen op commando kan doen.
Stoer moest dus op commando leren blaffen. Nou heb ik een hekel aan honden die
blaffen dus tot deze tijd heb ik al zijn blaffen en piepen genegeerd. Nu moest ik een
manier vinden om hem te leren blaffen.
De eerstvolgende keer dat het etenstijd was, was ik er klaar voor… een bakje voer en
mijn clicker in de aanslag. Ik had bedacht: bij de eerste de beste blaf click ik en als
beloning geef ik hem gelijk zijn hele bak voer. Dus daar stond ik dan…. ik probeerde
hem een beetje wild te maken, want als ik stil stond dan deed hij alleen de zit en de
af. Die had hij al geleerd, dus hij verwachtte dat dat hem wat ging opleveren. Ik
sprong in het rond en deed heel gek om hem maar een beetje wild te krijgen zodat
hij zou gaan blaffen. Nou.…wild kreeg ik hem wel…. hij danste om me heen, beet in
mijn broek en hapte naar zijn voerbak. Na ongeveer een minuut….en dat is heel lang
als je zo druk aan het doen bent… blafte hij één blaf……. Click!!!! én ik zette zijn bak
voer op de grond die hij razendsnel leeg at.
Gelukkig eten puppies nog meerdere malen op een dag dus de volgende keer was
alweer een uur of 5 later. Weer hetzelfde ritueel… bak voer in de ene hand, clicker in
de andere…. Joepie daar gaan we weer. Mijn tekst was iets van tja, tja…wat is dat
dan??? Wil je dat??? Tja tja en ondertussen van het ene been op het andere
springen…. Na ongeveer een halve minuut, nadat bijten en springen hem niets op
had geleverd, kwam er weer een blafje…..click en weer zijn bak eten op de grond.
De volgend dag, poging 3… ik stond weer klaar met bak en clicker….ik begon met druk
doen en ik hoorde gelijk al een blaf…weer click en voer. Ik had het idee dat hij het
ging leren.
Later die dag… ik ging weer klaar staan met bak en clicker en eigenlijk voordat ik
druk kon gaan doen…woef!! Dus weer click en voer. Hij ging het echt snappen.
De keer daarna….blafte hij weer gelijk toen ik klaar stond met bak en clicker. In plaats
van de hele bak heb ik hem een handje voer gegeven. Toen dat op was, heb ik het
weer geprobeerd. Als suggestie dat hij iets moet gaan verzinnen om zijn click en
beloning te verdienen zeg ik altijd: “Toe maar” . Nou....hij snapte het echt, want als ik
zei ‘toe maar’, dan deed hij gelijk een blaf.
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1 blaf is niet genoeg…..dus de volgende stap was dat ik hem pas klikte voor 2 of meer
blaffen. Dat spelletje had hij gauw door. De 2e blaf was ook altijd harder en feller,
alsof hij wilde zeggen: “hoor je me niet? ofzo”. Na een aantal keer voor 2 blaffen
geklikt te hebben ben ik dat weer uit gaan bouwen tot afwisselend 2 tot 10 blaffen.
Eigenlijk bedoel ik voor de hond…blijven blaffen totdat je geklikt wordt en hij snapte
het.
Daarna ben ik er 2 commando’s aan te gaan voegen.
Een mondelinge, het
commando: luid én een gebaar.
Daarna ben ik het op verschillende plekken gaan oefenen. Tot nu toe had ik het in de
achtertuin gedaan. Nu ging ik het ook oefenen tijdens het uitlaten op verschillende
plekken.
Uiteindelijk vond hij het zo leuk dat hij voor
ieder commando ging blaffen. Als ik zei: zit,
dan deed hij geen zit, maar alleen WOEF! Als
ik zei; af, dan deed hij Woef! Dit is vaak “het
probleem” met nieuw aangeleerd gedrag. Ik
weet dat dat zo werkt, dus maak ik me daar
niet druk om. Omdat hij daar dan niet voor
wordt beloond en ik hem totaal negeer voor
dat gedrag (het blaffen) als ik er niet om
vraag, wordt het weer vanzelf minder en gaat
het op den duur over. Nu blaft hij alleen nog
nadat ik hem er opdracht voor heb gegeven.
Gelukkig!!
Ook leerde ik hem op en kistje te gaan staan. Dat is met de clicker een makkelijk aan
te leren oefening. Ik legde de kist neer en Stoer was nieuwsgierig genoeg om er direct
bij te gaan kijken. Zodra hij er vlak bij was…click en een voertje. Hij had al in de
gaten dat hij iets met die kist moest. In eerste instantie click ik dan alle interactie met
de kist. Neus er tegen aan..click en voer, poot ertegen aan..click en voer, iedere keer
weer. En Stoer maar heen en weer rennen, naar de kist om er wat mee te doen en
dan weer terug naar mij om zijn voer te halen. Op een gegeven moment zette Stoer
zijn poot boven op de kist…..click en grote beloning even ballen en sjorren. Einde
van deze trainingssessie…volgende keer verder.
De keer erna had hij al snel in de gaten dat hij er met zijn poot op moest om een click
te verdienen. Nadat hij zijn ene poot er steeds opzette volgde zijn tweede voorpoot
eigenlijk automatisch. Toen werd hij uiteraard niet meer geklickt voor alleen maar 1
poot erop. Hij moest er nu met beide voorpoten op gaan staan om zijn click te
verdienen. Om een beetje rust in de oefening te krijgen (hij moet immers leren er op
te staan en er langdurig op blijven staan) ben ik de click af gaan wisselen met
voeren. Dus..de ene keer als hij erop ging staan, clickte ik hem en de andere keer liep
ik naar hem toe en voerde hem, terwijl hij in die positie stond. Ook dan mocht hij pas
de kist verlaten nadat hij ervoor geclickt was.
Er is nog een lange weg te gaan naar de totale oefening, maar het begin is er. Het
belangrijkste is dat Stoer het een heel leuk spelletje vindt.
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Ik zit naar een lege pagina te staren….. en toch moet
ook deze pagina nog gevuld worden. Het wil deze
keer niet zo goed lukken met het maken van het
clubblad! Iedereen was ook erg laat met het sturen
van kopij en 1 week geleden had ik zelfs nog maar
één stukje ontvangen.
Maar gelukkig hebben onze trouwe schrijvers me weer niet in de steek gelaten en heb
ik toch nog een aardig boekje in elkaar kunnen zetten.
Ik wil weer eens een keer vooral Mariette van der Vos, Anita Metselaar en Suzanne
Klaus (toevallig deze keer geen stukje, maar dat komt wel weer, toch?) bedanken
voor al hun hondenverhalen want zij schrijven zeer trouw en dat doen ze al jaren, al
vanaf het begin van het AHC clubblad!
Verder lukt het onze voorzitter, Femke Wiegel, ook weer om in elk clubblad een goed
stukje vanuit het bestuur te schrijven, bedankt!
Wim Bekendam ben ik erg dankbaar omdat hij voor mij altijd “hondennieuwtjes”
opzoekt en ik heb hem deze keer dan ook erg gemist, maar hij zit nu lekker te
genieten in de U.S.A.
Verder wil ik iedereen bedanken die “soms” of wat “vaker” in het clubblad schrijven en
ik wil hierbij nog even Aleida van Poelgeest noemen, omdat ze de laatste tijd zeer
regelmatig uitgebreid over haar hondenroedel schreef. Ze kan nu niet meer trainen
met haar honden bij de AHC en heeft haar lidmaatschap opgezegd, dus ook geen
verhalen meer van haar kant. Aleida vond het wel heel jammer dat ze nooit reacties
kreeg op haar stukjes, dus ze had geen idee of haar verhaaltjes gelezen werden of dat
mensen ze leuk vonden. Gelukkig had ze er veel plezier in om ze te schrijven.
Helaas krijg ik ook weinig reacties op het clubblad en heb ik ook geen idee “hoe goed
het blad gelezen wordt”!
Ik zou het wel heel fijn vinden als er meer verschillende leden van de AHC wat zouden
willen schrijven en misschien zijn er nog mensen met leuke goede ideeën om het
clubblad mee te vullen?
Dus…..maak je wat bijzonders mee met je hond, of heb je een bijzonder leuke training
gehad, of een spannend examen, of een goede/slechte wedstrijd, of een leuke
wandeling, of een geweldige hondenvakantie, of gewoon een grappige thuissituatie,
schrijf het op en stuur het naar me toe!
Het emailadres voor kopij is clubblad@hondenclub.nl en let wel op de “deadline”, die
keurig in elk clubblad vermeld staat in de agenda!
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Angst voor vuurwerk.
Voor veel honden zijn
de jaarwisseling en de
weken ervoor en erna
een complete nachtmerrie. Er zijn wel manieren om de meeste honden te helpen
die tijd zonder al te grote paniek door te komen. De mate en
vorm van de angst spelen daarbij wel een rol.
Achtergronden:
Angst is normaal en hoort bij het leven. Zonder angst zou geen enkel wezen een lang
leven beschoren zijn. Een hond zonder enige angst ziet geen gevaar en loopt bijv.
onder een auto. Wij zijn niet bang voor vuur in de kachel, maar als ons huis in brand
staat, zullen we in paniek de benen nemen.
Ook dieren passen hun gedrag aan om met zo min mogelijk gevaar te overleven.
Er is veel onderscheid tussen de verschillende vormen van angst. We kennen de
‘normale’ angst zoals hierboven beschreven. Zo’n angst kan echter abnormale vormen
aannemen, waarbij men regelmatig of constant een gevoel van angst heeft, terwijl
daar helemaal geen reden toe is. Normale en/of abnormale angsten nemen langzaam
toe naarmate de beangstigende situatie zich meer of minder voordoet. Daarbij groeit
de angst langzaam verder, in verschillende verschijningsvormen waarbij de hevigheid
kan variëren. Men leert langzaamaan de angst kennen en bouwt hem in de loopt der
tijd verder uit. Het voordeel van die aangeleerde angst is dat men die angst (in de
meeste gevallen) ook weer kan afleren. Dit is niet zo wanneer er sprake is van een
fobie.
Een fobie onderscheidt zich van angst door de plotselinge hevigheid. Er wordt
explosief en in alle intensiteit vol hevige angst gereageerd.
De basis van een fobie kan bestaan uit een dramatische ervaring of doordat dieper
gelegen interne problemen om met angst om te gaan een eigen leven gaan leiden.
U zult begrijpen dat er sprake is van een fobie als uw hond totaal in de stress schiet
en zich door het tapijt heen wil graven of door de afvoer van het bad wil vluchten voor
een knal die u misschien niet eens heeft gehoord.
In zo’n geval zult u niet zonder medicatie kunnen om het probleem onder controle te
krijgen of op zijn minst leefbaar te maken.
Angst voor vuurwerk.
Stress en/of angst signalen, welke u bij uw hond moet leren herkennen:
beven, kwijlen, krabben, wiebelen, likken, piepen en janken.
lage lichaamshouding, oren naar achteren, staart laag.
willen vluchten.
Vluchtreactie vermijden
Het is van essentieel belang dat vluchtreacties vermeden worden. Vluchten geeft de
hond een vals gevoel van veiligheid, waardoor zijn angst en vluchtgedrag nog meer
toeneemt.
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Daarom is het handig om de aandacht van de hond op iets te richten wat hij leuk
vindt. Hoe meer men de neiging tot vluchten kan voorkomen, hoe beter het gaat.
U mag de angstreactie nooit bestraffen, want angst en straf gaat niet samen en laat
de angst juist toenemen.
Systematische desensitisering
Dit is een methode die gebaseerd is op het aanbieden van twee prikkels die een
tegengestelde stemming uitlokken. Het lawaai dat een (aangeleerde) angstreactie
oproept, wordt gekoppeld aan iets wat een aangename sensatie geeft. Het is niet
mogelijk om bang en blij tegelijk te zijn. De prikkel die angst oproept moet minder
sterk zijn dan de prikkel die een prettig gevoel oproept. Vandaar uit wordt de prikkel
die angst oproept steeds iets sterker gemaakt, waarbij men ervoor zorgt dat de angst
reactie achterwege blijft. Op die manier dooft de angstreactie op den duur uit.
Er zijn wat knallen in de verte; de hond vertoont (nog) geen stress signalen: u geeft
uw hond iets lekkers, u gaat even met hem spelen of u laat hem iets apporteren.
Zolang een hond nog blijft eten of met u wilt spelen is hij nog niet in paniek en vol
zelfvertrouwen iets apporteren en tegelijk bang zijn gaat ook niet samen.
De knallen worden dan zachtjes aan harder, terwijl de hond hier aan went.
Leiding en afleiding:
U bent de steun en toeverlaat van uw hond. Hij vertrouwt u. Zolang u niet bang bent,
hoeft hij ook niet bang te zijn. U gaat met de hond aan de gang. U speelt met hem of
u doet wat oefeningetjes met hem. Wanneer er een knal is, reageert u alsof u hem
niet heeft gehoord. Er is immers niets aan de hand. U speelt gewoon verder of gaat
verder met de oefeningen.
Wanneer uw hond gestresst om zich heen gaat kijken, geeft u hem een klein
opdrachtje; bijv. ‘kijk eens’ of ‘let op’. Wanneer hij naar u kijkt, krijgt hij weer iets
lekkers. Probeer iets te vinden waar uw hond goed in is. Bijv. ‘zitten’ op commando.
Zodra uw hond de oefening uitvoert, (dit hoeft dan niet zo netjes als anders) krijgt hij
iets lekkers of gaat u weer even met hem spelen. Op deze manier vraagt u uw hond
met u bezig te zijn i.p.v. zijn aandacht te richten op het vuurwerk. Wanneer hij zijn
aandacht bij u heeft, heeft hij geen aandacht voor de knallen en zal er dan ook niet
bang voor zijn.
Het allerbelangrijkste van het afleren van angst (of het voorkomen hiervan) is dat u
uw hond niet probeert te troosten.
Op het moment dat uw hond angst signalen vertoont, mag u hem niets lekkers geven
of hem aanhalen. Uw achterliggende gedachte is hem te troosten –“stil maar, er is
niets aan de hand”- de hond ervaart dit echter als een beloning voor zijn angstige
gedrag en zal in het vervolg dit gedrag gaan herhalen. Doe zelf alsof er niets aan de
hand is (er is ook niets aan de hand), negeer zijn angstige gedrag en vraag hem iets
anders voor u te doen. Dit mag een heel simpel opdrachtje zijn.
Wanneer hij hiermee bezig gaat kunt u hem belonen.
Maak de knal voorbode van iets goeds.
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Geef de hond alleen nog eten of ga alleen nog met hem spelen, nadat hij een knal
heeft gehoord. U slaat (hard) met een boek op tafel en gooit vervolgens wat brokjes
op de grond. Doe dit net zolang totdat de hond niet meer voor de knal wegloopt, maar
de knal op gaat zoeken omdat hij weet dat er iets lekkers volgt.
Maak de klap langzaamaan harder.
Blijft dit steeds goed gaan? Dan vraagt u iemand buiten een rotje af te steken en weer
vallen er (als uit het niets) voertjes op de grond.
Koop trekrotjes en trek aan een rotje als teken dat de voerbak gevuld gaat worden.
Eerst in de gang terwijl de hond bijv. in de keuken staat. Maak de knal voor de hond
langzaamaan harder, totdat u het trekrotje in hetzelfde vertrek laat knallen als waar
de hond staat.
U heeft nog een kleine week om te oefenen. Voer de intensiteit van de knallen
langzaam op.
Totdat uw hond volledig onverschillig blijft onder de knallen of liever nog na een knal
u op komt zoeken voor iets lekkers.
Misschien is het handig om uw hond alvast te wennen dat hij aan zijn riem vastligt
terwijl hij in zijn mand ligt. Als bijv. zijn mand naast de kast staat, leg hem dan zo nu
en dan al vast met zijn riem aan de kast. Geef hem gelijk wat lekkers om op te
kluiven. U kunt hem dan op oudejaarsnacht ook vastleggen,(daar is hij dan al aan
gewend) zodat hij niet kan ontsnappen als de buitendeur opengaat.
Als uw hond gewend is/was aan een bench, haal die dan weer tevoorschijn. Het is
voor de hond dan zijn vertrouwde omgeving en u heeft de zekerheid dat hij niet de
deur uitglipt.
De avond zelf:
Laat uw hond ruim op tijd uit. Zodat u niet om 10 voor 12 nog naar buiten moet,
omdat uw hond zo nodig moet. Houd hem aan de lijn, want als hij om 11.00 uur ’s
avonds schrikt van een knal en wegloopt, dan loopt hij om middernacht nog buiten als
het gedonder begint.
Vlak voor middernacht: leg hem vast of doe hem in zijn bench. Houdt hem in ieder
geval goed in de gaten, want in alle opwinding rond middernacht, is het grootste
gevaar dat hij wegloopt en in alle knallen terecht komt.
Geef de hond vlak voor middernacht een lekkere kluif of vul zijn kong met iets extra
lekkers, waar hij wel even mee bezig is.
Wij wensen iedereen (alvast)– hond en bazen- een gezellig oud en nieuw en
een gezond en gelukkig Nieuwjaar.
Redactie: Dit stukje over “angst voor vuurwerk" van Mariette plaatsen we op het
einde van elk jaar in het clubblad, om mensen goed voor te bereiden op een fijne
jaarwisseling samen met hun honden.
We hebben besloten om het nu niet in het laatste clubblad van het jaar te plaatsen
omdat deze informatie dan wat aan de late kant komt!
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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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Dogmiles

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

26
18
6
2
4
3
4
5
3
4

€ 5,50
€ 7,50
€ 11,00
€ 18,50

2
3
4
7

Uitverkoop (op=op)25% korting:
Kong

klein
middel
extra groot
giant

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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