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Er is weer een drukke periode
aangebroken voor zowel de recreanten
als de wedstrijdlopers. Momenten van
inspanning
en
met
vooral veel
ontspanning. Alles is mogelijk bij de
AHC, want er is weer veel te doen en
te beleven op onze club.
Een moment van ontspanning was er tijdens de spelletjesdag op 22 september. Uit
zeer betrouwbare bronnen hoorde ik dat het een reuze gezellige dag was. Helaas
moest ik zelf werken en kon ik er dus niet bij aanwezig zijn. De eeuwige strijd tussen
werk en hobby: je hebt je werk nodig voor je hobby, maar soms kan je door je werk
je hobby niet beoefenen. Een grote dank aan al die vrijwilligers die er gelukkig wel bij
aanwezig konden zijn én wilde helpen. Zonder jullie inzet zou niemand een leuke dag
hebben gehad.
Een moment van inspanning was er voor Mariska. Zij mocht op 5 oktober met haar
hond Jazz meedoen met de wereldkampioenschappen agility in Tsjechië. Ze zijn
daarbij als 8ste geëindigd. Gefeliciteerd: een hele prestatie! Iets dichter bij huis wordt
het echter ook spannend, want het einde van de FHN competities zijn in zicht. Wellicht
is er nog één competitie wedstrijd te lopen, maar de meeste disciplines zijn alweer toe
aan de Kampioenschappen. Een hele prestatie als je daarvoor geselecteerd bent, want
mij is het dit jaar wederom niet gelukt . . . 
Ik wens alle wedstrijdlopers veel succes toe. Maak er een leuke dag van en dat de
beste mogen winnen! Denken jullie ook nog even aan de oproep voor een leuke
landscape foto van jouw hond in actie? Wellicht kom je dan ook met die leuke foto op
de Wall of Fame!
Dan nog een overzicht van de komende activiteiten :
 Het is tijd voor nieuwe foto’s op ons clubblad. Daarom kan er via de website
www.hondenclub.nl tot 31 oktober gestemd worden met een fotowedstrijd. Kies nu
welke foto jij straks op de mat wilt zien liggen.
 Op 8 november is er weer een snuffel-les. Dit keer in het teken van Halloween.
Gezellig met zijn allen griezelen bij de verschillende disciplines . . . .
 Op 10 november is er het vrijwilligersuitje. Het beloofd weer een gezellige avond
te worden! Heb je nog geen uitnodiging ontvangen, vraag dan even je coördinator
voor meer informatie en vergeet je niet op te geven bij Carola op
carolaklaus@hondenclub.nl.
 Op 16 november kan je ‘schilderen met Suus’ voor slechts €5,00 schilder je
mooiste foto op canvasdoek. Iedereen schijnt het te kunnen. Dus geef je op voor 1
november bij de bar.
Er is dus voor iedereen die wil wel wat leuks te doen. Ik zou zeggen: geef je gewoon
eens op en laat je verrassen door de gezelligheid, zelfs zonder je hond.
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Dan nog een belangrijke oproep: denk aan jouw veiligheid en die van je medecursisten!
Rij niet te hard over ons terrein en parkeer je auto op de juiste manier en plek. Dus
houdt het middenpad van de parkeerplaats en de weg bij de benches vrij. Eventuele
hulpdiensten moeten het terrein daar ten aller tijde op kunnen rijden in geval van
nood. Helaas hebben Yvonne en Michèle ondervonden hoe belangrijk dit is. Lees er
meer over in dit clubblad. Vanuit het bestuur kan ik melden dat we al bezig waren
met de aankoop van een AED. Uiteraard hopen we dat dit een overbodige aanschaf is!
Dan wil ik dit lange verhaal eindigen met een beterschap-wens naar al onze zieke
vrijwilligers en leden. Waren dit bij het schrijven van het vorige clubblad ‘slechts’ 4
gebroken tenen, inmiddels zijn daar er aantal zieke leden bij gekomen. Helaas met
meer dan ‘alleen maar’ gebroken tenen . . . . . Sterkte en beterschap voor jullie allen!
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Het begon allemaal eigenlijk al dit voorjaar, toen ik
nietsvermoedend meedeed aan de selectiewedstrijden
voor de wereldkampioenschappen agility. Na 3
selectiedagen in maart, april en mei, kregen we
bericht van Cynophilia dat we geselecteerd waren om
in het medium team voor Nederland uit te mogen
komen op het WK.
Naast de gewone trainingen hier bij de AHC en in Nieuw Vennep, stonden er ook nog
een paar teamtrainingsdagen op het programma. Tijdens deze trainingen liepen we
parcoursen, trainden we bepaalde moeilijkheden en leerden we de overige teamleden
beter kennen. Natuurlijk zie je elkaar regelmatig op wedstrijden, maar door nu echt
met elkaar samen te trainen werden we steeds meer één team met zijn allen.
Dinsdag 2 oktober was het zover, op naar Tsjechië waar ik samen met mijn hond Jazz
uit mocht komen voor het Nederlandse Medium Team op het WK agility.
Na een rit van ongeveer 900 km kwamen we aan in Jablonec Nad Nisou, een plaatsje
vlakbij Liberec. De meeste teamleden kwamen dinsdagmiddag aan bij het hotel waar
we met elkaar lekker wat zijn gaan eten.
Woensdag zijn we even bij de hal, een ijshockeystadion, gaan kijken al mochten we
helaas nog niet naar binnen.
Donderdagochtend stond de veterinaire controle op het programma. Alle teamleden
moesten met hun hond verzamelen bij de hal, de Tipsport Arena, waarna we met
elkaar langs de dierenartsen moesten. De small en medium honden die voor het eerst
op een WK waren werden ook nog gemeten.
Alle teams, er deden 38 landen mee, hadden een eigen teamruimte waar je na de
veterinaire controle gebruik van mocht maken. Wij gebruikten deze ruimte om de
benches neer te zetten, maar ook direct als verzamelplaats. Na de controle hadden we
nog even de tijd voor de teamtraining zou beginnen. Nederland kreeg 8 minuten om
met de 13 deelnemende honden te trainen. Vooraf was de opstelling van de toestellen
al bekend en hebben wij oefeningen doorgenomen zodat we de korte tijd zo optimaal
mogelijk konden benutten.
Donderdagmiddag
was
de
openingsceremonie waar alle
teamleden en de twee coaches
in het (oranje) presentatiepak
moesten verschijnen. Als je
wilde mocht je hond ook mee en
veel teamleden deden dit dan
ook. Het is wel heel bijzonder
om met al die andere landen
daar tegelijk in de arena te
staan! De opening ging vrij vlot
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met wat toespraken en een dans waarna het de beurt was aan de large honden om de
teamjumping te lopen.
Vrijdag waren wij aan de beurt. We zaten
om 6 uur aan het ontbijt om al om 7 uur
in de hal te zijn. Het begon met het
verkennen, je hebt dan 8 minuten om
het parcours uit je hoofd te leren en te
kijken waar je wat moet doen om
foutloos en snel rond te komen. Dit
gebeurde in meerdere groepen zodat je
met ongeveer 40 deelnemers tegelijk in
de ring liep. Na het verkennen werd er
gestart met lopen. Alle teams bestonden
uit 4 honden, waarvan de 3 beste uitslagen telden. We mochten als laatste team
lopen (27 teams van 4 honden per team) en liepen erg goed! We hadden 3 foutloze
rondjes waardoor we op de 7e plaats stonden! Wanneer je bedenkt dat je op een WK
gewoon 7e staat, kun je je vast wel voorstellen hoe trots ik was (en ben!) met deze
prestatie van ons team. 's Avonds liepen we het vast parcours (ander rondje met
deels andere toestellen) waarbij we helaas wat pech hadden. De eerste 2 honden
kwamen net niet goed uit bij de palen, en een foutje is zo gemaakt. Bij de andere 2
lopers ging het ook niet helemaal goed, maar ons voordeel was wel dat dit bij de
andere landen echt niet beter ging. Uiteindelijk zijn we overall 8e geworden, super
gaaf!!!!
Zaterdag en zondag werden de
individuele rondjes gelopen en
konden wij lekker kijken, wandelen,
aanmoedigen, steunen en genieten.
Het is erg gezellig en bijzonder om
alle vrienden en bekenden vanuit
andere landen weer te zien. Na de
sluitingsceremonie op zondag was
er nog een etentje met het hele NL
team en alle supporters (het blijft
bijzonder
dat
er
zoveel
Nederlanders
helemaal
naar
Tsjechië zijn gekomen om het team aan te moedigen!), waarna we weer naar het
hotel vertrokken.
Maandagochtend hebben we ingepakt zodat we konden beginnen aan de terugreis.
Moe, maar erg blij met deze geweldige ervaring en supertrots!!
Over 2 jaar wil ik zeker weer meedoen met de selecties om te proberen nog een keer
op een WK te staan, maar deze ervaring pakt niemand mij meer af :-) !!!
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Eens per jaar is het terrein van de
Alphense Honden Club het domein van
de flyballers en zo ook deze zondag 30
september 2012.
Dank zij de inzet van een aantal
vrijwilligers, van wie ik met name Sandra Dijkman, voormalig flyball-coördinator
noem, waren we goed voorbereid op de komst van 11 deelnemende ploegen.
Maar ik zou de allerbelangrijkste vrijwilliger én deelnemer haast vergeten te noemen
want die was prominent aanwezig. Namelijk de zon. Dat maakte alles nog vrolijker.
Want vrolijk is het, zo'n toernooi met 11 teams die natuurlijk allemaal graag winnen
maar vooral hun honden (en ook zichzelf) een sportieve en gezellige dag willen
bezorgen. Ik durf te zeggen dat zelfs de laag geklasseerde teams terugkijken op een
geslaagde dag en daarom noem ik ook geen winnaars en verliezers.
Jammer is het dat (zonder het team van dit jaar tekort te willen doen) de AHC geen
wedstrijdteam op de been kan brengen dat gedurende de gehele competitie aanwezig
kan zijn en in potentie de mogelijkheid heeft om in eerste instantie "leuk" mee te
draaien.
Ik zou dan ook een groot deel van onze leden willen aanspreken om te overwegen te
gaan flyballen en een stuk of 10 keer per seizoen de gezelligheid en spanning mee te
beleven die ik ook bij iedere wedstrijd ervaar.
Kom eens praten met Marije (Doppenberg), Evelyne (Valk), Harry (Vrieling) of
ondergetekende. Wij kunnen uit ervaring zeggen hoe leuk zo'n flyballwedstrijd is en
wat het voor een hond kan betekenen die gek is van (tennis-)ballen, apporteren,
hekje springen en sprintjes trekken.
Nog twijfels? Kijk eens op Youtube en trek je conclusies.

Caitlin
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Wie niet waagt, wie niet wint,
door: de flyball-recreanten
Op dinsdagavond zijn wij altijd aan het
flyballen.
Naast een beginners- en wedstrijdgroep,
traint er ook altijd een recreantengroep.
In deze groep trainen oud-wedstrijdhonden, oudere honden (de zgn. veteranen) en
honden die tussen wal en schip vallen (geen beginner meer maar ook geen
wedstrijdhond).
Op zondag 30 september was er op de AHC een flyballwedstrijd. Met elkaar hebben
we besloten om aan deze wedstrijd deel te nemen. Niet om te winnen, maar puur
voor de gezelligheid. Ons streven was niet om een bepaalde tijd neer te zetten, maar
om een hele baan uit te lopen.
Niet iedereen uit de recreantengroep kon meedoen, maar we hebben het team: ‘Wie
niet waagt, wie niet wint’ kunnen samenstellen met Mirjam van Efferen als onze
ballader.
Het team bestond uit een Jack Russel (Tanky), een Engelse Cocker Spaniel (Sammie),
een Bouvier (Bruce) en 2 teckels (Max en Dylan). Het was een bont gezelschap en ze
lieten zich ook aardig gelden tijdens de wedstrijden.
Vooral Sammie en Bruce liepen keurig tijdens alle races, namen alle hordes, lieten
geen bal uit hun bek vallen, kortom ze liepen heerlijk steady.
Tanky, onze Jack Russel, maakt er tijdens de trainingsavonden vaak een potje van; Je
ziet hem altijd weer denken: “Zal ik wel of niet naar de baas terugkomen? Zal ik bij de
kast blijven staan? Zal ik een paar hordes overslaan? Zal ik onderweg met de bal gaan
spelen?”
Tot onze grote verbazing liep hij tijdens de wedstrijd keurig, geen rare fratsen en
andere onbezonnen acties. Wat heerlijk dat Tanky tijdens een wedstrijd z’n allerbeste
kant liet zien. Wel nodig om te zeggen is; dat Tanky zijn pootjes uit z’n lijfje rent,
maar op de baan van de tegenstanders is het halve team al klaar tegen de tijd dat
Tanky zijn eigen baan heeft afgelegd, tja een Jack Russel tegen een Border Collie is
geen gelijke strijd.
De 2 teckels hadden er maling aan die dag.
Dylan vond het wel interessant om de honden van de tegenpartij te bekijken en dook
meerdere malen de andere baan op. Halverwege de dag besloot hij dat het wel leuk
genoeg was geweest en stond midden op de baan stil, oren in de nek, staart tussen
de pootjes “ik ben er klaar mee baas, ik ben tenslotte al 11”.
Max (de andere teckel) is nog niet zolang geleden begonnen met Flyball en vond alles
heel interessant, héééél interessant. Tijdens de eerste wedstrijd, zag hij tijdens het
rennen opeens een tent naast zijn baan (die van de wedstrijdleiding) en besloot daar
maar eens hard naar te gaan blaffen. Ook de honden op de baan van de tegenstander
waren veel interessanter dan het halen van de bal. Dus keer op keer vloog hij op de
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andere baan af. We moesten dus tactieken gaan verzinnen om niet elke race een
diskwalificatie te krijgen. En geloof me, met zo’n zulke rare snuiters in het team,
wordt je best inventief.
Dylan mocht uitrusten aan de kant, Sammie en Bruce mochten eerst en Tanky werd
zo tactisch ingezet, dat de gehele tegenpartij klaar was met z’n baan in de tijd dat
Tanky ook binnen kwam. Op die manier had Max geen tegenstanders meer op de
ander baan en kon hij zijn baan netjes uitlopen.
Zo hebben we heel wat banen netjes kunnen uitlopen.
Uiteindelijk zijn we laatste geworden, maar we hadden niet anders verwacht.
Punt van het verhaal is dat je niet altijd mee hoeft te doen met wedstrijden om te
winnen, je kan altijd meedoen, ook al weet je van te voren dat je niet hoog zal
eindigen.
Het is belangrijk dat je samen met je hond en je team een gezellige dag hebt.
Dat is nou het leuke van hondensport.
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Op donderdag 8 november is er weer
snuffelles.
Er is dan de mogelijkheid om met elk
hondensport onderdeel
van de AHC (flyball, combisport,
behendigheid, gehoorzaamheid
en apporteren) kennis te maken.
Omdat het in de maand Halloween is kunnen
we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Verkleed komen maakt het nog leuker.
Dus km allen vanaf 20.00u en maak het mee…
10

Balans- en coördinatietraining
Ik heb met mijn Goldens al een aantal
workshops bij haar gevolgd en iedere
keer vond ik ’t weer geweldig leuk. Je
ziet weer eens de andere kant van je
hond, je merkt hoe lenig je hond eigenlijk is en hoe de spieren samenwerken. En als
je hond eindelijk zover is dat hij/zij bijvoorbeeld op het ei kan staan dan is het zo
mooi om te zien hoe alle spieren met elkaar samenwerken om de hond in evenwicht
te houden. Nou hebben Goldens nogal wat haar, maar op de laatste training was ook
de boxer reu Skai. Skai ken ik van behendigheid, dit doet hij super maar het is wel
een mannetje en na de finish moet de stoere Skai altijd snel aangelijnd worden. Daar
was Skai niet zo ‘stoer’ meer. Op de tafel durfde hij niet, laat staan op het ‘ei’. Dan
maar op de platte balanskussen op de grond en dan is bij zo’n kortharige donkere
hond met het zonnetje erop zo mooi te zien hoe alle spieren moeten werken om in
evenwicht te blijven. Alle spieren zag je trillen en bewegen, ook die op de flanken,
geweldig om te zien en zo blijkt ook maar dat balans- en coördinatietraining een hele
intensieve training voor je hond is. Dus de hoogste tijd om af te reizen naar Maarn
voor een interview met Sam Turner DÉ persoon voor Balans- en coördinatietraining in
Nederland.
Door diversen oefeningen leren wij de hond zijn lijf goed te sturen en ze bewust te
maken van hun lijf. De honden krijgen lichaamstraining, leren bewust hun poten
plaatsen en tevens wordt het gangwerk verbeterd.
Een jonge hond kan zo heel goed worden voorbereid op zijn toekomstige sportcarrière
en ook honden met een blessure kunnen door een aangepaste training heel goed
revalideren.
Daarnaast wordt het zelfvertrouwen van de onzekere hond vergroot waardoor deze
honden vrijer en meer ontspannen worden in het dagelijkse leven.
Er wordt gebruik gemaakt van diversen toestellen zoals; cavaletties, balanskussens en
eieren. (hier komen we later op terug)
Is deze training ook geschikt voor Goldens?
Balans training is geschikt voor iedere soort hond, van teckel tot Deense Dog dus ook
zeker Goldens. Je ziet de laatste steeds meer mensen naar de training komen die
sporten met hun hond.
En voor oude honden, honden met blessures en jonge honden/pups?
Juist ook voor oudere honden. Om ze te onderhouden en in goede conditie te houden
na hun sportcarrière. Uiteraard is het bij een oudere hond wel aangepast want
naarmate de leeftijd vordert kan ook een oude hond niet alles meer.
Heel veel honden worden via een osteopaat, fysiotherapeut of chiropractor naar mij
doorgestuurd. In goed overleg met de behandeld arts/therapeut wil ik dan wel weten
wat voor blessure de hond heeft en wat deze wel en juist niet mag doen.
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Ook voor pups en jonge honden is het een super training om aan hun lijfbeheersing
en zelfverzekerdheid te gaan werken. Een hele goede start voor hun eventuele
sportcarrière.
Nou zijn Goldens jachthonden, is deze training niet meer voor honden in de
behendigheid?
Ik heb heel veel Goldens in de les. Het haalt niet uit wat voor sport je met je hond
beoefend, zelfs als je geen sport doet is deze training heel leuk om te doen. Bij
showhonden kan je met behulp van deze training bijvoorbeeld het gangwerk positief
beïnvloeden en verbeteren.
Er wordt bij iedere hond rekening gehouden met zijn grote, gewicht en leeftijd en daar
wordt de training op aangepast.
Uit ervaring weet ik dat mijn Goldens echt moe waren na een training. Zelfs
onze stuiterbal Toother is meer dan een uur zwaar onder zeil geweest, hoe
kan dit?
Deze training is heel vermoeiend voor de hond omdat ze spieren gebruiken die ze
normaal niet of nauwelijks gebruiken.
Honden gebruiken in hun bewegingen vaak de grote spiergroepen en juist niet de
kleine spiergroepen. Deze kleine spiergroepen worden met deze training juist
aangepakt. De dijbeenspieren, buikspieren en tussenribspieren. Maar ook juist de
spieren die de gewrichten bij elkaar houden. Kortom een hele intensieve training voor
de hond waar ze zeker goed moe van zijn!
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Hoe ben je erop gekomen om dit te gaan geven?
Langere tijd geleden heb ik Border Collies aangeschaft voor de sport, beide hadden
flinke blessures waardoor ze ongeschikt voor de sport bleken te zijn. Ik wilde bij mijn
volgende honden ze goed voorbereiden op de sporten die ik met ze wilde gaan doen,
in mijn geval obedience en treibbal. Met name obedience vraagt nogal wat van een
hondenlichaam omdat de hond langere tijd in één bepaalde houding moet lopen zoals
bijvoorbeeld bij het volgen. Ik wilde de spiergroepen eerst goed gaan trainen voordat
ik met de honden deze sport intensief ging beoefenen.
Ik ben daarvoor een online cursus ‘voorbereiding jonge sporthond’ gaan volgen van
Kay Laurence via Learning about dogs. Dit was een hele leuke grote groep met
cursisten en we zijn de oefeningen en vaardigheden die onze honden later moesten
kunnen gaan uitdiepen.
Controle over je eigen lijf, uithoudingsvermogen, spierkracht, concentratie en de
ontwikkeling van de spieren. Hier hebben wij een workshop van gemaakt welke in
Nederland toen nog niet bestond.
Wat voor opleiding heb je hiervoor gedaan?
Na de afgeronde studie Ethologie (gedragsleer bij landbouwhuisdieren) ben ik
diversen cursussen en workshops gaan volgen waarvan een groot gedeelte in het
buitenland omdat ze daar nou eenmaal verder zijn dan in Nederland. Cursussen bij
o.a. Geert de Bolster en Gwen Bailey. Workshops en cursussen volg ik nog steeds
omdat de techniek steeds veranderd en vernieuwd.
Ben je zelf dierenarts of therapeut?
Nee, ik heb wel jaren als dierenarts assistente gewerkt maar ik noem mij zelf geen
therapeut of arts.
Heb wel de opleiding anatomie gevolgd en Fysiologie als afstudeer-vak gehad
waardoor ik wel een hele brede basis heb.
Daarnaast heb ik drie gehandicapte honden gehad en met hun heel wat therapeuten
afgelopen. Ik kan wel zien of een hond iets heeft maar ik zal geen diagnose stellen.
Ik verwijs de cursisten wel door naar een fysiotherapeut, dierenarts of osteopaat.
Inmiddels weet ik door mijn ervaringen een aantal goede therapeuten/artsen.
Werk je in samenwerking met therapeuten/artsen?
Jazeker, zeker bij een blessure moet ik weten wat de hond heeft en wat deze juist wel
en niet kan. Ik heb bijvoorbeeld heel veel fysiotherapeuten in mijn les zitten die meer
willen weten van deze vorm van training.
Tijdens de trainingen gebruik je diversen attributen, zullen we ze even
doornemen en kan je aangeven waarvoor en wanneer je ze gebruikt, welk
doel het heeft en welke spiergroep behandeld wordt.
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Grote platte balanskussen; dit kussen wordt met name gebruikt voor
spiertrainingen. De honden die op dit kussen staan trainen met name hun romp, buik
en tussenribspieren. Ook de spieren die de poten aan de romp vasthouden,
binnenkant benen, worden getraind. Er moet wel een juiste maat kussen bij de hond
gezocht worden. Een chihuahua op
een te groot kussen zetten heeft
bijvoorbeeld geen nut.
Klein plat balanskussen; deze
kussentjes
worden
voornamelijk
gebruikt
voor
het
trainen
van
pootplaatsing. De hond traint zijn
coördinatie. Het vergt enige training
om een hond bijvoorbeeld met vier
pootjes
op
vier
verschillende
luchtkussentjes kussens te leren
staan.
Cavaletti; door de hond over deze
cavaletties te laten lopen trainen we
ook de coördinatie en pootplaatsing.
De hond krijgt hier zelfvertrouwen
van. Als spieren worden voornamelijk
de grote spiergroepen getraind zoals
de dijbeen en broekspier. Met
cavaletti-training kan heel goed het
gangwerk van de hond getraind en
verbeterd worden.
Bankjes/speciekuipen; een beetje gelijk aan de cavaletti. Ook heer traint de hond
de pootplaatsing en zelfbeheersing en krijgt de hond controle over zijn lichaam een
hierdoor meer zelfvertrouwen.
Het ei; de hond traint hier met name zijn balans. De spieren van buik/rug en romp
moeten hier flink aan het werk om de hond in evenwicht te houden. Je kan de hond
op het ei laten zitten of staan, in beide gevallen worden er andere spieren getraind. In
zit traint de hond met name de korte spieren die het heupgewricht op zijn plaats
houden. Staat de hond alleen met de voorhand op het ei dan worden met name de
spieren van de romp getraind. Het ei is er in verschillende maten en het is belangrijk
om de juiste maat bij de hond te kiezen. Je kan de hond ook over het ei laten hangen
waardoor zowel de voor als achterpoten de grond niet raken, totale ontspanning voor
de rug van de hond.
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Geef je ook workshops?
Jazeker. Ik organiseer iedere maand een workshop bij mijn hondenschool. Bij lekker
weer buiten en bij koud weer binnen. Dit omdat de spieren flink belast worden en dat
niet samen gaat met kou en nattigheid. Het is ook mogelijk dat ik op locatie een
workshop kom verzorgen. De groep moet dan minimaal uit 6 combinaties bestaan. Als
ik er ver voor moet rijden dan liever meer zodat ik een dag kan vullen. Een training
duurt ca. 2 tot 2,5 uur. Dit ligt aan het niveau van de hond. Een getrainde hond die
het al meer gedaan heeft kan 2,5 uur trainen. Een hond die het voor het eerst doet is
na 2 uur echt total loss.
Geef je ook trainingen aan trainers?
Daar ben ik net deze zomer mee begonnen, de eerste veertien trainers zijn inmiddels
opgeleid en geslaagd. De training bestaat uit drie modules die elk ook afzonderlijk
gevolgd kunnen worden.
Door het slagen van deze veertien trainers is het ook
mogelijk
om
elders
een
training
te
gaan
volgens
zoals:
Antwerpen/Gent/Brussel/Noord-Holland/Zwolle/Brabant en Midden-Nederland.
Is het raadzaam om eerst een workshop te gaan volgen voordat je ergens
een ei of cavalitti koopt en thuis aan de slag gaat?
Het is absoluut noodzakelijk om eerste met de hond één of meerdere workshops te
gaan volgen. In zo’n workshop leer je kijken naar je hond en waar moet je allemaal
op letten! Wanneer gaat het goed en wanneer juist niet! Alle oefeningen worden in
namelijk stappen aangeleerd. Pas als de hond bijvoorbeeld echt op het ei durft, start
de eigenlijke spier training. Het kan een lange weg zijn voordat de hond zover is.
Maar nog het belangrijkste, je moet kunnen zien wat deze training met je hond doet.
Dus zeker niet zomaar thuis aan de slag gaan!
Na één of twee workshops gevolgd te hebben en je kan thuis aan de slag met
je hond, hoe vaak en hoe lang per keer moet je dan trainen?
Probeer thuis 2 tot 3 keer per week te oefenen. Wissel de oefeningen wel af. Neem
bijvoorbeeld de ene keer het ei maar pak de volgende keer weer de cavaletti of
bankjes zodat alle spiergroepen aan bod komen. Een hond heeft tijd nodig om te
herstellen. Zeker de training op het ei vergt nogal wat van de hond. Train niet langer
dan 10 tot 15 minuten per dag en vergeet zeker niet om tussen de oefeningen door
met de hond een rondje te gaan lopen om de spieren weer even los te maken. Kom
je tijdens een gewone wandeling bijvoorbeeld een leuk muurtje of boomstammen
tegen dan kan daar altijd mee geoefend worden.
Iets heel anders, ik zag op je site dat je ook puppyontdekkingsparcoursen
geeft voor fokkers. Wat is dit en hoe gaat het in zijn werk?
Bij deze workshop komt de fokker met de pups van zes tot zeven weken oud zijn naar
mijn trainingsveld. Bij lekker weer doen we de workshop buiten bij slecht weer
binnen. Op een afgebakend terrein staan heel veel attributen waar de pups tussen los
gelaten worden, ze mogen lekker op ontdekking!
Er staan echt heel veel
verschillende spullen zoals een; wiebelplank, grote pluche hond, diversen latjes op de

15

grond, limbodans, zeil en folie waar ze over heen moeten lopen, een ballenbak,
vliegergordijn en diversen tunnels. De eerste tijd zie je de pups voorzichtig op
onderzoek uitgaan om vervolgens lekker los te gaan! Kijkers meenemen is mogelijk.
Wil je zelf nog iets kwijt?
Doe zoveel mogelijk met je hond! Gun de hond de kans om zijn lijf te ontdekken, ga
niet alleen wandelen met de hond.
Train de hond, train al zijn spieren, daar zal je later, zeker als de hond ouder wordt,
alleen maar profijt van hebben.
Heb je een sporthond! Laat deze ieder half jaar controleren door een osteopaat of
fysiotherapeut, de zogenaamde sportkeuring. De hond wordt intensief gebruikt en het
is altijd beter een blessure te voorkomen dan wanneer het te laat is.
Meer info over Sam Turner is te vinden op haar website www.paws4fun.nl
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Wat ooit bij de behendigheid begon als
een kleine onderlinge wedstrijd is
ondertussen uitgegroeid tot een heuse
serieuze clubcompetitie.
Als iedereen aankomende competitie mee
gaat doen, hebben we het over een
wedstrijd met 70 deelnemers!!!!
Ging alles de laatste jaren nog in goed overleg, merkte ik vorig jaar dat dat niet meer
mogelijk was. We worden simpelweg te groot.
Daarom hebben we alles maar eens op papier gezet, welke cursisten mogen of
moeten er lopen, in welke klasse mogen of moeten de cursisten dan gaan lopen en
wie mogen of moeten er helpen zodat we een beetje op tijd klaar zijn (ook als het
regent).
Ook is de competitie zelf in een nieuw jasje gestoken, hadden we tot nu toe één
competitie voor de gambling en één competitie voor het vast parcours. Nu hebben we
per wedstrijd een vast parcours en een jumping, de beste drie uitslagen van het vast
parcours en de beste drie uitslagen van de jumping komen samen in één competitie
met de puntentelling die ook bij de FHN gehanteerd wordt.
Hieronder kun je de nieuwe opzet lezen, deze komt ook op de site te staan.
AHC clubcompetitie
De competitie is er voor AHC cursisten die trainen vanaf BE3 klasse.
De competitie bestaat uit vijf wedstrijden die op zaterdag gehouden worden.
De eerste wedstrijd zal zijn na de laatste wedstrijd van de FHN waarin nog
promopunten kunnen worden gehaald.
Bij opgave vermeldt de cursist in welke klasse deze uit gaat komen in het volgende
seizoen van de FHN.
De hond moet minimaal 15 maanden zijn voordat er aan de AHC clubcompetitie
deelgenomen mag worden.
Indeling van de klassen
BE3:
Cursisten, die op het moment van inschrijving in de BE3 klasse trainen, mogen hierin
uitkomen. Als de BE3 cursisten overgaan naar BE4/Debutanten training voor de
derde wedstrijd gelopen is, moeten zij over naar de Debutanten klasse.
Als de BE3 cursisten overgaan naar BE4/Debutanten training nadat de derde wedstrijd
is gelopen mogen de cursisten in de BE3 klasse blijven lopen, tenzij ze zelf aangeven
liever in de Debutanten klasse te willen lopen. (dit is wel in overleg met de trainer,
het behendigheidsteam heeft hierin wel het laatste woord).
Mocht een BE3 cursist besluiten om FHN of Cyno wedstrijden te gaan lopen, moet
deze cursist over naar de klasse waarin gelopen gaat worden (dit zal debutanten of A
klasse zijn). Cursisten die halverwege het seizoen met de BE3 training starten, mogen
alsnog meedoen met de BE3 competitie. Wanneer er dan nog 3 wedstrijden of meer
gelopen worden doen ze nog mee met de competitie en anders alleen voor de
dagprijs.
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"De Jonge Honden" mogen kiezen tussen de BE3 of A klasse, dit in overleg met het
behendigheidsteam. Als deze combinatie start bij de FHN competitie zullen zij ook in
de AHC clubcompetitie overstappen naar de A klasse.
Debutantenklasse:
Cursisten die BE4/Debutanten klasse trainen mogen in deze klasse lopen.
Cursisten die starten in de FHN competitie in de Debutantenklasse mogen in deze
klasse lopen.
BE3 cursisten die voordat de derde wedstrijd gelopen wordt, naar de BE4/Debutanten
training overgaan moeten overstappen naar deze klasse. Mocht de debutant voor de
derde AHC clubcompetitie besluiten om in de FHN competitie over te stappen naar de
A klasse, moet de cursist ook in de AHC clubcompetitie overstappen naar de A klasse.
Mocht de debutant na de derde AHC clubcompetitie besluiten om in de FHN competitie
over te stappen naar de A klasse, dan mag de cursist met de AHC clubcompetitie
kiezen of hij/zij in de debutanten klasse blijft of overstapt naar de A klasse (dit in
overleg met de trainer, het behendigheidsteam heeft hierin wel het laatste woord).
Vaak maken we van de BE3 klasse en de Debutantenklasse één klasse:
BE3/Debutantenklasse. Dit verschilt per competitie en heeft te maken met het aantal
deelnemers. Bij de start van een nieuw seizoen AHC competitie bepaalt het
behendigheidsteam hoe de indeling is.
Bijzonderheden BE3 en debutanten:
•
Geen paaltjes bij BE3 en 6 paaltjes bij debutanten.
•
Beide hebben geen wip en schut.
•
Deze klasse heeft twee hoogtes, klein (30 en 40) en groot (55 en 65 )
A / Vet klasse:
Cursisten die in de volgende FHN competitie in de A klasse uitkomen.
Cursisten die in de volgende FHN competitie in de Veteranen klasse uitkomen.
Cursisten die als recreant trainen en dus geen wedstrijden lopen, zij zijn overigens
verplicht om minimaal 3 keer de AHC clubcompetitie te lopen, anders mag er niet
meer getraind worden.
Cursisten die halverwege de competitie overstappen naar de A klasse. Mocht de
cursist voor de derde AHC clubcompetitie besluiten om in de FHN competitie over te
stappen naar de B klasse, moet de cursist ook in de AHC clubcompetitie overstappen
naar de B/C klasse. Mocht de cursist na de derde AHC clubcompetitie besluiten om in
de FHN competitie over te stappen naar de B klasse, dan mag de cursist in de AHC
clubcompetitie kiezen of hij/zij in de A klasse blijft of overstapt naar de B/C klasse
(dit in overleg met de trainer, het behendigheidsteam heeft hierin wel het laatste
woord).
Vaak maken we van de A klasse en de Veteranen klasse één klasse: A/Vet klasse.
Dit verschilt per competitie en heeft te maken met het aantal deelnemers. Bij de start
van een nieuw seizoen AHC competitie bepaalt het behendigheidsteam hoe de indeling
is.
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Verschil tussen A en veteranen is:
•
A klasse heeft 4 verschillende hoogtes: 30, 40, 55 en 65,
•
Veteranen klasse heeft twee verschillende hoogtes klein (30 en 40) of groot (55
en 65).
•
Veteranen klasse heeft geen band in het parcours.
B/C klasse:
Cursisten die in de volgende FHN competitie in de B of C klasse uitkomen.
Cursisten die halverwege de competitie overstappen naar de B klasse.
Mocht de cursist voor de derde AHC clubcompetitie besluiten om in de FHN competitie
over te stappen naar de Veteranen klasse, moet de cursist ook in de AHC
clubcompetitie overstappen naar de A/Vet klasse.
Mocht de cursist na de derde AHC clubcompetitie besluiten om in de FHN competitie
over te stappen naar de Veteranen klasse, dan mag de cursist in de AHC
clubcompetitie kiezen of hij/zij in de B/C klasse blijft of overstapt naar de Veteranen
klasse (dit in overleg met de trainer, het behendigheidsteam heeft hierin wel het
laatste woord).
De B/C klasse heeft 4 hoogtes (30, 40, 55, 65).
Deelnemers aan de AHC clubcompetitie worden vooraf als ringhulp aangesteld.
Als we per ring werken, hebben we een riemenloper, een slurflegger en een
lattenlegger nodig, dus per wedstrijd 6 hulpen (3 om 3 om elkaar af te wisselen).
Ook kan het zijn dat je als tijdwaarnemer moet helpen.
We proberen er rekening mee te houden dat iemand in twee ringen loopt.
De puntentelling wordt veranderd en zo ook de competitie. Steeds vaker kregen we te
horen dat men liever de jumping en vast parcours liepen in plaats van de gambling.
De competitie heeft in vervolg een dagprijs voor de jumping en het vast parcours.
De competitie bestaat niet meer uit een gambling-competitie en vastparcourscompetitie maar wordt één competitie.
De beste drie vast parcoursen en de beste drie jumpings tellen mee voor de
competitie, daarbij gaat foutloos boven tijd, de tijd wordt omgerekend volgens FHN
module:
120 punten - gelopen tijd (omgerekend naar 150 meter) - fouten en weigeringen bij
vast parcours
en 100 punten - gelopen tijd (omgerekend naar 150 meter) - fouten en weigeringen
bij jumping.
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Uitnodiging 16 november: Creatief bezig zijn!
Het wordt weer donker en dus is het weer tijd voor
activiteiten die lekker warm en overdekt kunnen
plaatsvinden. Dit jaar wilden we eens gaan
schilderen, 16 november vanaf half acht op de club.
Natuurlijk zijn we een hondenclub en dus gaan we
honden schilderen. Maar als jij graag je kind, moeder,
schoonzus of achterneef wilt schilderen, be my guest.
Allereerst moet je je opgeven vóór 1 november. Dat
doe je door je aan te melden achter de bar en meteen
de kosten te betalen (5 euro). De kosten zijn voor het
canvasdoek, je tekening uitvergroot en bewerkt en de
carbonpapiertjes. Verf en penselen koop je zelf (want
dan kun je zelf een mooi kleurtje kiezen). Je moet ook
je emailadres vermelden, want ….. je moet een digitale
foto inleveren en die ga ik dan zo bewerken dat hij op het schilderij past. Uiteraard in
overleg met jou.
Daarna krijg je van ons een canvasdoek. Je moet zelf twee kleuren acrylverf kopen,
een lichte en een donkere (V&D, hobby winkel, en je kunt ook bv donkergroen kopen
en dat zelf mengen met wit). Kijk naar de voorbeelden en geef je canvas een lichtere
ondergrond kleur (tip: gebruik een rollertje). Doe dit uiterlijk een halve dag voor de
workshop, anders is je schilderijtje nog niet droog!
Op de avond zelf neem je je verf mee (de donkere kleur) en penselen, een balpen en
een bakje om je verf in te doen (plastic bordje of bakje o.i.d.). We gaan nu gezellig
met elkaar de digitale foto overbrengen op het canvas en daarna inkleuren. We
schilderen dus met de donkere verf over je lichtere ondergrond heen. Ondertussen
krijg je iets te drinken !
Hier nog wat voorbeelden. En echt, inkleuren kan (bijna) iedereen ….
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In een weekend in september zijn Michèle Taffijn
en ik met de camper op pad gegaan om twee
behendigheidswedstrijden te lopen.
Onze eerste wedstrijd was in Bergen op Zoom. We
hadden het parcours verkend en besloten ons met
een stoel aan de ring te installeren om de wedstrijd
van dichtbij te volgen.
Het was raar weer, zon, en dan weer een wolk met ietwat neerslag. We bedachten
daarom een vissersparaplu neer te zetten, zodat we droog zaten. Terwijl we deze
opzetten, hoorden we naast ons iemand roepen: ‘EHBO, EHBO’. Ik keek naar rechts
en zag daar een man onderuit in een stoel liggen. In eerste instantie dacht ik dat deze
meneer onwel was geworden bijvoorbeeld als gevolg van diabetes, epilepsie of iets
dergelijks.
Maar al snel riep iemand: ‘bel 112!’ We aarzelden geen moment en belden 112. Je
wordt dan doorgeschakeld naar eerst de goede dienst, ambulance, en vervolgens de
juiste plaats. Het lijkt eeuwen te duren.
Inmiddels lag de man, na eerst in een stabiele zijligging te hebben gelegen, op zijn
rug en was iemand met reanimatie begonnen, omdat er geen hartslag was. De
mevrouw van 112 stelde allerlei vragen, onder andere of er een AED aanwezig was.
Die was er niet. Gelukkig waren er mensen die wisten wat ze moesten doen, mensen
die konden reanimeren.
Heel bijzonder was dat er veel mensen heel nuttig werk deden. Onze vissersparaplu
werd boven de meneer gehouden om het droog te houden in de regen. Een spandoek
werd van het hek gehaald om privacy bij de reanimatie te geven, de ring werd
volledig opzij gezet om hulpdiensten de ruimte te geven, er stonden mensen bij de
ingang om de ambulance de weg te wijzen.
Bizar was wel dat in eerste instantie in de andere ring de wedstrijd gewoon doorging.
Ze hadden daar niets van de commotie in de gaten. Even later werd ook daar de
wedstrijd stil gelegd.
Na 9 minuten reed een ambulance met hoge snelheid het veld op gevolgd door twee
politiebusjes en even later nog een ambulance. Tot die tijd waren 4 mensen
beurtelings aan het reanimeren geweest. Het ambulancepersoneel is nog een tijd
bezig geweest voor ze met de patiënt vertrokken. ’s Middags hoorden we dat hij het
gered heeft onder andere door het snelle optreden van al die mensen. Zo gewoon is
dat niet, slechts 15 procent redt het. Hoe sneller de hulp geboden wordt, hoe groter
de overlevingskans!
De volgende dag liepen we een wedstrijd in Nijmegen en ik betrapte me erop dat ik
het terrein scande op zoek naar plekken waar de ambulance het veld op kon. Ik zag
obstakels die de weg konden belemmeren.
Als je pas zoiets van dichtbij hebt meegemaakt, kun je dat niet uitstaan en denk niet
dat je alles zo even weghaalt. In Bergen op Zoom had 1 ring in eerste instantie ook
niets in de gaten. Mensen reageren dan vertraagd.
Daarom schrijf ik dit verhaal in het clubblad. Dit gebeurde op een wedstrijd, maar kan
overal gebeuren, ook op een trainingsavond op ons terrein. Op dinsdag –en
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donderdag is het enorm druk met parkeren. Het valt me op dat er de laatste tijd ook
geparkeerd wordt bij de opgang van het terrein, een drama voor hulpdiensten.
Hou er dan ook rekening mee waar je parkeert. Kijk of je je auto niet in de weg staat.
Laat de ingang van het terrein ruim vrij, ook de ingang aan het toegangspad. Als je
parkeert op het parkeerterrein sluit met je auto aan, dan kunnen er meer auto’s op
het terrein veilig parkeren.
Tijdens het coördinatorenoverleg was ik blij te horen dat voor dit alles gebeurde in
Bergen op Zoom het bestuur van de AHC heeft besloten om een AED aan te schaffen.
Daarnaast zullen alle trainers tijdens een train de trainer een instructie krijgen om het
apparaat voorbereid te kunnen bedienen en zullen zij een training krijgen in
reanimeren.
Laten we hopen het niet nodig hebben, maar dan zijn we er in ieder geval op
voorbereid.
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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!
Nieuw in ons assortiment:
Royal Canin
Selection High Quality 15 kilo

Croc
Croc +
Selection7
NU MET € 5,00 KORTING

Bezoek NU onze webwinkel
Op www.petsplace.nl
Bestellen kan ook in de winkel
of via 996@petsplace.nl
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Bij inlevering van de ingevulde
hoekbon:

ALLEEN VOOR AHC LEDEN OOK DE
VOLGENDE AANBIEDING:
€ 5,00 KORTING OP EEN MAND OF
KUSSEN NAAR KEUZE.

Postcode
…..
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1. Stel jezelf even voor, wat is je rol
binnen de Alphense Hondenclub?
Hallo, ik ben Joyce van den Berg-Versteeg,
getrouwd en twee kinderen, een dochter en
een zoon.
Naast dat ikzelf les krijg in behendigheid en
GGB ben ik ook aspirant-trainer behendigheid met veel plezier.
2. Hoe lang doe je dit al?
Les krijg ik 4 jaar en sinds een jaar ben ik aspirant-trainer.
3. Hoeveel honden heb je op dit moment?
Op het moment ben ik in het trotse bezit van 3 sable Shelties.
4. Wat zijn de volledige namen en geboortedata van je honden?
Summer Breeze the Tender Tempest, 07-07-2007, Sparkey (reu)
Little but Brave Better Know my Name, 11-03-2009, Summer (teef)
Diamond, 21-01-2012, Brownie (reu)
5. Hoe ben je aan hen gekomen?
Sparkey komt bij een fokker in Emmer-Compascum vandaan.
Summer is vanuit Ermelo bij ons komen wonen, beide waren 8 weken.
En Brownie is bij ons geboren, nestje van drie.
Hij heeft nog twee zusjes en is als enige bij zijn beide ouders blijven wonen.
6. Heb je cursussen met je honden gevolgd? Welke?
Sparkey: Pup, opvoed 1,2 SHH, GGB, Behendigheid
Summer: Pup, opvoed 1,2 SHH, Behendigheid
Brownie: Pup, SHH, GGB
7. Wat is de leukste eigenschap en wat is de minst leuke van je honden?
Leukste eigenschap:
Ze zijn altijd vrolijk en erg baas gericht en willen graag voor je werken.
Minst leuke:
Dat ze elkaar aansteken met blaffen.
8. Wat zijn de favoriete speeltjes van je honden?
Balletjes, sokken, trekspelletjes, de voerpuzzel en zoekspelletjes.
Eigenlijk vinden ze heel veel dingen leuk als ze maar met hun baas bezig kunnen zijn.
9. Wat eten je honden het liefst?
De honden zijn stuk voor stuk gek van eten.
Ze krijgen vers vlees, Carnibest, maar zijn ook dol op banaan of een boterham en ze
kluiven graag op een pens staafje of hoefje.
10. Wat of waar zijn de favoriete slaapplaatsen van je honden?
Shelties liggen het liefst zo dicht mogelijk bij hun baas. Dus als ik aan de grote tafel
zit liggen Summer en Brownie onder tafel en Sparkey achter m`n stoel.
Zit ik op de bank dan liggen de honden rondom de bank op een kussen of de grond.
11. Gaan de honden mee op vakantie?
Als ze mee kunnen, gaan ze mee.
Maar dit jaar zijn ze voor het eerst uit logeren geweest toen ik met het gezin naar
Italië ging.
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12. Wordt een eventueel volgende hond weer een hond van het ras dat je nu
hebt? Waarom wel of niet?
Jazeker, dit is echt mijn ras. Ik ben inmiddels met het Sheltie virus besmet!!
13. Wat is het dag patroon van je honden? (Bijvoorbeeld is je hond de halve
of hele dag alleen)
4 Ochtenden in de week zijn ze alleen voor de rest is er bijna altijd iemand thuis.
Dit gaat dan om 3 uur heel af en toe 4 uur.
14. Wat wil je graag nog bereiken met je honden?
Met Summer naar een hogere klasse promoveren, maar ik ben al heel trots met waar
we nu staan. Ik zie wel wat de toekomst brengt. Wil er niet teveel druk opleggen en
als de honden er maar plezier in hebben, dat is het belangrijkste.
15. Loop je wedstrijden/shows?
Shows zijn niet aan mij besteed.
Sparkey heeft behendigheidswedstrijden gelopen maar is nu tijdelijk gestopt.
Summer loopt behendigheidswedstrijden bij de FHN, Cyno en de wintercompetitie. Zij
vindt het geweldig en gaat als een speer, nu ik nog.
Brownie is nog te jong voor wedstrijden en zit in de jonge honden groep
behendigheid. Ook hij vind het geweldig en leert snel.
Ik geef de pen door aan: Jeffrey Soffner.
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Praktijkvoorbeeld apporteren!
Dat Djingels met het apporteren een fijne hobby
erbij gevonden heeft, is op de Alphense
maandagavonden en zo nu en dan tijdens de FHN
diploma- en werkproef dagen wel duidelijk
geworden. Aan alle oefeningen om de dummy’s op te sporen en terug te brengen
doet hij (eigenlijk iets te) enthousiast mee. En hij heeft er duidelijk talent voor.
Dus toen er tijdens één van onze wandelingen in de wijk, een paar jongens blijkbaar
iets kwijt waren geraakt bij het spelen van een cricketspel, heb ik aangeboden met
Djingels hen te helpen met zoeken. Vanuit hun duidelijke argwaan voor honden lieten
de (hindoestaanse?) jongelui weten dat ze hun best al gedaan hadden en het niet
nodig was. Nadat ik ze gerust kon stellen, door te laten zien dat Djingels best wel
goed gehoorzaam is en gewoon naast me blijft zitten zonder hen op te vreten, mocht
hij dan toch een poging gaan doen om hun bal terug te bezorgen.
Zoals gewoonlijk ging hij erg fanatiek aan het werk en doorkruiste luid snuivend de
bosjes waar de bal volgens de slagman terecht gekomen was. Blijkbaar was het toch
lastiger voor hem dan ik ingeschat had want ondanks diverse keren het hele gebied
doorzocht te hebben, bleef het gewenste resultaat uit. Toch een gevalletje “jammer
dan”.
Met een vriendelijk dankwoord voor de pogingen van mijn hond keerden de jongens
terug naar het grasveld waar de rest van hun uitrusting lag. Toen zag ik dat er nog
een tweede bal was. Het was een glimmend rood exemplaar. Ik besefte dat Djingels
aan het zoeken was geweest naar een tennisbal of eventueel een dummy, zoals hij die
gewoonlijk mag opsporen. Daarom vroeg ik of hij even aan de tweede bal mocht
ruiken om nog eens te gaan zoeken. Volgens de cricketers had dat geen zin, want de
andere bal was wit. Maar na een vluchtige snuif aan de rode variant, liet Djingels
meteen weten: “Oh bedoel je zo’n ding!” In één beweging dook hij terug in de bosjes,
verplaatst wat hinderlijk groen en komt ogenblikkelijk terug met de –nooit meer terug
verwachtte- witte bal.
Die had hij natuurlijk al tig keer opgemerkt, maar afgewezen als serieus doel voor
zo’n belangrijke taak. En als het dan toch zo simpel blijkt te zijn, regelt hij het
vervolgens in zijn gebruikelijk turbo uitvoering.
Zo heeft hij maar mooi weer wat respect
afgedwongen bij mij en ook bij de
allochtone buurtgenootjes. Wanneer we
elkaar weer tegen komen in het wijkpark
worden we nog steeds dankbaar begroet.
Voor de zekerheid doen de jongens dat bij
voorkeur staand op hun bankje of hoog in
het klimrek.
En ook voor een cirketbal tilt hij voortaan
zijn poot niet meer op.
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Vers van de Pers, vandaag 21 oktober laatste FHN apporteerwedstrijd 2012 in Sluiskil
zijn de volgende AHC- ers in de prijzen gevallen:
A klasse:
3e plaats voor Hermien van de Waal met Boogie
B klasse:
1e plaats voor Anita Metselaar met Hebbuz
C klasse:
3e plaats voor Marlies Kloet met Sticker.
We hebben een A, we hebben een H, we hebben een C……….AHC!!
Gefeliciteerd allemaal!
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Dit is het laatste deel van de
serie over Brenn. Hij is bijna
een jaar (wat vliegt de tijd!) en
dus geen pupje meer. Ik zal wel
blijven schrijven, maar dan over
ál mijn hondjes… En dan lezen
jullie vanzelf hoe het verder gaat met pitbull-Brenn, die kleine mug, mijn dwergSheltie LOL. Maar nu eerst de belevenissen van de afgelopen tijd…
Zoals bekend volgen Brenn en ik
Obedience lessen… het lijkt op de
gewone Gehoorzaamheid, maar
dan een tikkie anders. Het is een
Engelse wedstrijdsport en ik noem
het “zeuren op de vierkante
millimeter”, alles moet perfect
worden uitgevoerd. Maar we
vinden het erg leuk om te doen.
Nadeel is dat mijn rug regelmatig
protesteert. De meeste mensen
lopen toch met wat grotere
honden, zoals Border Collies of Herders. Maar goed, Brenn mag dan klein zijn, hij doet
wel héél erg zijn best. Tot nu toe liep Brenn “aan mijn hand”.. dus met zijn neusje op
mijn vingertoppen. Zo kan ik ervoor zorgen dat hij op de juiste positie en in het juiste
tempo loopt. En kan ik hem goed de bochten aanleren, die moeten namelijk heel
strak, hij moet als het ware aan mijn been geplakt blijven. En dat gaat heel aardig,
moet ik zeggen! We hebben onlangs weer een workshop gevolgd en daar hebben we
voor het eerst geprobeerd om mijn hand wat hoger te brengen, zodat hij eronder ging
lopen. En zonder van positie te veranderen… en wat ging hij goed zeg! Zó trots was ik
op mijn kleine manneke! Maar Obedience gaat niet alleen over volgen (heelwork),
hoewel dat een belangrijk onderdeel is. Ook voorkomen (present), apporteren
(retrieve) en vooruit sturen (send away) horen daarbij. We zijn daar ook al volop mee
bezig… al is het apporteren voor Brenn moeilijk. Hij snapt niet helemaal wat de
bedoeling is, we hebben al verschillende benaderingen geprobeerd. Maar de laatste
keer boekten we vooruitgang…
Kleine Brenn hoeft zich de laatste tijd niet te vervelen… want naast de Obedience
training zijn we ons ook volop aan het voorbereiden voor het SHH-examen. Omdat we
niet konden overstappen naar de Opvoed2 (bleek op een tijd waarop ik al met één
van mijn andere hondjes train) zijn we bij Marije en Rolijn gebleven in de Opvoed1.
Maar de dames hebben leuke SHH-dingetjes verweven in hun lessen, zodat we toch
een beetje kunnen oefenen voor het examen. Zo heeft Brenn kennis gemaakt met het
voerbakje (nee, NIET je neus erin!). We hebben geclicked voor het naar mij kijken,
terwijl het bakje uitnodigend dichtbij is. Daarna er langs gelopen…óók weer beloond
voor naar mij kijken. En toen het hele riedeltje overnieuw terwijl er voer in zit…. Niet
eenvoudig voor kleine Brenn, die dól is op voer! Verder hebben we het blijven liggen
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geoefend, en speciaal voor ons zijn de trainers toen gezellig langs hem heen gelopen.
De eerste keer mislukte dat enigszins (Brenn kent Marije vanuit de Obedience en
moest tóch even gedag zeggen). Maar de keer daarna ging het wel goed. De andere
cursisten zijn we regelmatig aan het lastig vallen. Zijn ze lekker met hun eigen hond
aan de gang, kom ik weer een rondje om ze heen lopen met Brenn! Lastig mens, die
Anita… Maar in de lessen hebben we de hond-hond-situatie (in eenvoudig Nederlands
is dat: hondjes langs elkaar laten lopen) regelmatig geoefend, in allerlei vormen.
Bijvoorbeeld… ik in het midden terwijl twee anderen me passeren. Of drie pylonen in
een driehoek waar we tegelijkertijd omheen moeten lopen.. voor Brenn wel lastig,
want die wil ALTIJD spelen! Kortom, we zijn lekker bezig…
Dat al dat trainen ook handig is, hebben we gemerkt tijdens de Spelletjesdag. We
hebben eerst meegedaan aan de exterieurkeuring (eigenlijk een schoonheidswedstrijd). Moest wel lachen, want de “keurmeester” (Anita Andela) dacht eerst dat
Brenn een teefje was. Dus wat eerst “een mooi hoofdje” was, werd toen ineens “een
mooi maar wat vrouwelijk hoofd” LOL. En toen ging ze natuurlijk ook voelen of het
echt een manneke was en ja…. ontdekte ze dat hij maar één balletje heeft… ik had
niks moeten zeggen ha ha! Ach, nou ja… hij was super braaf en kreeg toch nog een
Zeer Goed…
Daarna door naar de spelletjes.. en wat was dat leuk zeg! Er was een bak vol water
waar Brenn ballen uit moest halen. Nu waren het gewone tennisballen en Brenn is een
ieniemienie hondje…. dus dat was nog niet eenvoudig voor hem. De eerste poging
leverde 4 ballen op… maar toen had hij het door .. de tweede keer pakte hij er 14!
Toen naar het volgende spel, een volg-gedeelte. We moesten zigzaggen door pylonen,
terwijl er allerlei afleidingen lagen zoals gekke beesten, een tunneltje, voetballen.. en
ik moest óók nog een lepel met een bal erop vasthouden! De 1e keer liep Brenn
keurig mee, de 2e keer ging hij tóch even kijken bij het tunneltje… Het spel daarna
had ook met volgen te maken, maar dan een soort verkleden. Brenn moest netjes
meelopen en ik moest ondertussen een paraplu mee nemen, een ochtendjas
aantrekken, een pin onder mijn armen douwen én een sjaaltje om Brenn’s nek
knopen… en ik mocht niks neerzetten of laten vallen! Bij de 1e poging verloor Brenn
het sjaaltje (mijn fout), maar de 2e run ging foutloos… een 9 en een 10… knappe
Brenn!
Volgende onderdeel was het voorroepen. Eerst terwijl ik op een stoel zat, toen stond
ik achter een grote speelgoedhond en als laatste achter een verstek. Ik wist niet zeker
of Brenn zou blijven zitten (zeker bij het verstek was dat moeilijk) maar de kleine
man deed het geweldig! Volle bak…
Het onderdeel “roepen met verleiding” had ook te maken met voorroepen, maar nu
tussen allerlei obstakels door (strobalen, nep-duiven, ballen en zo). En onderweg
moest hij dan ook nog een blokje mee nemen. Dat laatste heb ik niet gedaan, we zijn
daar nog teveel mee aan het trainen. Maar het roepen ging goed, hij kwam super
snel!
Als laatste hebben we het apporteer-spel gedaan. Zelf moest ik met de blokjes door
een band gooien, een pylon omver gooien en er één over een hoogtesprong werpen.
En Brenn moest ondertussen blijven liggen. Nou, dat ging niet zo geweldig… ik ben
niet zo handig. En Brenn wilde er wel achteraan, dus dat blijf-gedeelte lukte ook al
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niet.. Tja, en toen moest Brenn de blokjes dus op gaan halen. Niet zijn sterkste kant.
Maar na veel aanmoedigen (en vaak laten vallen van zijn kant) is het hem tóch
gelukt… Knapperd! Al met al hadden we een hele
leuke dag, met als klap op de vuurpijl…. De eerste
prijs! Pakket met waterbak, werpstok, lekkers en
een speeltje… Dus Brenn helemaal happy … en ik
super trots!
Op dinsdag geef ik zelf les aan een Opvoed2-groep
(samen met Piet) en omdat ik met Brenn niet mee
kan trainen in een andere groep, was het voorstel
dat ik de laatste paar lessen, naast les geven, ook
zelf mee doe. Nel was zo lief om in te springen,
zodat de cursisten niet teveel last van mij hebben LOL. Brenn doet erg zijn best, zelfs
de voor hem nieuwe onderdelen gaan niet verkeerd. Het geluid interesseert hem niet
veel, op de vlag/paraplu achter het tentje vandaan reageert hij nieuwsgierig…
gelukkig niet bang! Het insluiten gaat ook goed, hoewel hij de chipreader een beetje
spannend vindt. En dat een ander hem even kroelt is prima, maar dan moet er wel
gelijk met die persoon gespeeld worden! Eeeeh…. Brenn…. Dat is dus niet de
bedoeling… Tandjes kijken is geen enkel probleem, maar dat heb ik al gedaan vanaf
dat hij 3 weken is, dus dat is gesneden koek. Op het terras zijn de andere mensen wel
interessant, maar hij brengt echt een bliksembezoek, is zó weer bij me terug… stel je
voor dat ik koek heb! Ik vind het prima zo, als hij te lang bij de mensen blijft, wordt
hij een tikje te vriendelijk… met opspringen tot gevolg. En dat willen we juist niet!
En dan het proefexamen. Eerst de andere cursisten, daarna zijn Brenn en ik aan de
beurt. Ik ben al ruim 25 jaar bij de AHC, heb al
vele (proef)examens en wedstrijden gedaan… en
toch blijft het ook voor mij spannend! Het volgen
kon wel beter (in mijn ogen althans, maar ik ben
kritisch), Het geluid was geen probleem, bij de
voerbakjes één keer “uh-uh” moeten zeggen…
Terras ging super, bij het insluiten was de
chipreader nog steeds een beetje spannend. Bij
het blijven was Brenn wat onrustig, maar wel
blijven liggen … knap! Bij het voorkomen kwam
hij de eerste keer achter me aan, de tweede keer
ging wel goed.. Conclusie: we mogen meedoen
met het examen! Nu nog een paar lessen in de
Opvoed1 volgen, we trainen nog wat mee met de
Opvoed2. En ook de examen-trainingen op
zaterdag geven en volgen we nog… en dan gaan
we dus op zaterdag 27 oktober op voor het SHHexamen. Duimen jullie voor ons?
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De winter staat weer voor de deur. Nou kan
een hond best wel tegen een beetje kou,
zeker als ze lekker in beweging blijven. Wat
is er mooier dan een stevige wandeling in de
sneeuw!!!
Toch zijn er in de winterperiode een aantal
dingen waar u op moet letten!
Sneeuw kan best gevaarlijk zijn voor honden, met name bevroren sneeuw kan heel
scherp zijn. Een flinke sliding lijkt leuk maar de hond kan hierbij wel zijn voetzooltjes
open halen.
Daarnaast heeft sneeuw de neiging om vast te gaan zitten tussen de voetzooltjes van
de hond. Met ijsklompjes tussen de tenen is het niet prettig lopen en ook kunnen er
hierdoor wondjes tussen de tenen ontstaan.
Het beste is ook om met sneeuw de haren tussen de tenen goed kort te knippen.
Durft u dit niet ga dan naar een goede trimster in de beurt, zij zullen met een
tondeuse het tussen de tenen lekker kort maken.
Het wil ook helpen om voor de wandeling tussen de tenen vaseline te smeren. Door
de vaseline kan de sneeuw niet blijven plakken.
Heeft je hond ondanks al uw voorzorgsmaatregelen toch klontjes ijs/sneeuw tussen de
tenen probeer deze er dan niet uit te trekken maar ontdooi het tussen uw handen.
Sommige honden hebben de tik om sneeuw
te gaan eten, enkele heel veel sneeuw. U
kunt u voorstellen dat al dat koude spul in de
maag niet goed is voor de hond. Probeer het
dan ook te voorkomen door de hond af te
leiden met een ander leuk spelletje.
Dat het met de winterperiode glad is kan
menig gipskamer in een ziekenhuis beamen,
maar ook met uw hond moet u uitkijken met
glad weer. Ze hebben dan wel vier poten
maar ook de hond kan flink uitglijden en zich
daarbij bezeren. Glibbert u over de weg hou
dan ook uw hond rustig en laat ze geen
gekke kapriolen uithalen om nare blessures
te voorkomen.
Dan de bevroren slootjes. De meeste honden
zijn watergekken ook in de winterperiode. De
natnekken onder de honden zullen dus ook
met flinke kou een plek zoeken waar ze nat kunnen worden. Menig hond is op zo’n
manier in een wak terecht gekomen of door het ijs gezakt. Ons advies laat uw hond
niet op het ijs lopen. Als ze het gewoon niet leren zullen ze het uit zichzelf ook minder
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snel doen. Net als sneeuw kan ook ijs hele scherpe stukjes hebben die scherpe
sneetjes kunnen maken in de hondenvoetjes. Dus gewoon NIET op het ijs, daar horen
honden niet thuis. Sta u bijvoorbeeld toe dat de hond op het ijs mag als dit flink
bevroren is, de hond zal er dan ook op gaan als de dooi ingezet is.
Schaatsers en honden gaan ook niet altijd samen dus nog meer redenen om ijs als
verboden gebeid voor honden te maken. Laat de honden met extreme kou ook niet
zwemmen. Eenmaal uit het water kunnen ze bevriezen ook als ze daarna nog flink in
beweging zijn!
Dan nog de kou zelf, menig hond kan hier wel tegen, zeker als deze lekker in
beweging is. Pups en oudere honden moeten echter wel in de gaten gehouden worden
omdat zij hun temperatuur minder goed kunnen regelen. Ook hun vacht is anders, de
ondervacht is/wordt wat minder en de bovenvacht is niet altijd meer waterdicht. Bij
pups en oude honden ze dus extra in de gaten houden dat ze geen kou vatten. Het is
helemaal niet gek om uw oude Golden met extreme kou buiten een jas aan te doen.
Ook honden met weinig of geen ondervacht zijn zeker gebaad bij en lekkere warme
waterdichte jas.
Sport u met uw hond en moet deze hierna nog enige tijd in de auto liggen ook dan is
een lekkere warme jas voor zijn spieren zeker geen overbodige luxe.
En dan nog de pekel, hondenvoetjes en pekel gaan meestal niet samen. Zeker jonge
honden met nog zachte voetzooltjes en oude honden met versleten voetzooltjes
kunnen veel last hebben van de bijtende pekel. De hond die sneetjes in zijn
voetzooltjes heeft van scherpe stukjes sneeuw en ijs is dan ook niet echt blij.
Vaseline helpt ook iets tegen de pekel. Probeer te voorkomen dat u hond op de straat
door de pekel loopt. Laat ‘m voordat u bijna thuis bent even door het sneeuw in het
gras lopen zodat de voetzooltjes goed schoon gelopen kunnen worden. Maak de
voetjes eenmaal thuis goed schoon met wat lauwwarm water en een handdoek. Droog
de rest van de hond ook
lekker af.
Hele oude honden die achter
wat sloffen met hun voeten
hebben
veel
baat
bij
hondenschoentjes. Op deze
manier
kunnen
ze
ook
heerlijk van de sneeuw en
kou genieten. Want iedere
hond geniet van kou en
sneeuw, hou ze als baas
echter wel extra in de gaten
in deze tijd!
Veel sneeuwpret!!
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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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Honden beloningsbrokjes zelf maken!
Ik ben altijd in de winkel op zoek naar allerlei
lekkere dingen voor de honden om te
gebruiken als beloning tijdens het trainen.
Verandering van spijs doet eten, nietwaar.
Maar het blijkt dat je ook zelf dingen kunt maken om mee te trainen. En dat vinden ze
ook erg lekker!
Tonijn Happies:
Twee blikjes tonijn (ingeblikt op waterbasis, niet oliebasis)
1,5 kopje bloem
2 eieren
Peterselie (ik gebruik de gedroogde soort)
knoflookpoeder
Laat de tonijn uitlekken en gooi het in een kom. Twee eieren erbij, knoflookpoeder en
peterselie. Even roeren. Dan een kopje bloem erbij. Indien nodig nog een (half) kopje
erbij, het deeg moet inderdaad een beetje als deeg worden en niet meer zo’n waterige
klets. Als het wat deegig is, spreid je het uit op een bakblik (invetten, of op
bakpapier), ongeveer een halve centimeter dik, zeker niet dunner. In de oven op 120
graden, 30 minuten. Af laten koelen, in blokjes snijden en ze vinden het geweldig.
Eventueel kun je ook wel eens zalm gebruiken, maar ik haal daar altijd even met mijn
vingers (jakkk) de grote graten uit.
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Vorige keer schreef ik al over mijn Mechelse
Herder, zijn naam is Stoer.
Het is de bedoeling dat ik hem op ga leiden tot
politiehond.
In het laatste clubblad beschreef ik dat het
misschien tijd werd voor een carrière switch voor
Stoer.
Zijn aanleg voor het speuren en zoeken was één van de redenen dat ik me met Stoer
aanmeldde bij de Speurhonden Instructie School in Beverwijk.
Zoals ik in het vorige clubblad schreef had ik “huiswerk” gekregen om op veel
verschillende ondergronden sporen uit te gaan lopen.
Ik ben een paar keer meegaan speuren met een IPO vereniging hier uit de buurt. Het
was leuk om te doen, maar het praktijk-speuren wat Stoer deed, is heel anders dan
het speuren wat ze voor het IPO programma willen aanleren bij een hond.
Dus dat zorgde weer voor veel verhitte discussies. Maar uiteindelijk ben ik wel een
keer of 6 meegegaan om sporen uit te lopen, maar ook om sporen uit te leggen. Het
was weer een leuke ervaring. Het enige grote nadeel is dat ze dit altijd doen op
zaterdag of zondag ochtend om 7 uur. Weet je wel hoe vroeg je dan op moet staan
om om 7 uur in één of ander weiland ver weg klaar te staan.
Maar ondertussen was Stoer wel erg goed aan
het worden in het uitlopen van sporen.
Daarnaast ben ik verder gaan oefenen voor het
Politiehond programma. Niet meer op een club,
want de manier van trainen op een KNPV
vereniging verschilde toch wel heel veel van mijn
manier van trainen. Gelukkig had ik iemand
gevonden die ‘vroeger’ meerdere KNPV honden
had afgericht. Hij heeft me geholpen met het
pakwerk en de afwerking van de verschillende
oefeningen.
Via via kreeg ik een telefoonnummer van iemand van het KLPD. Ik heb de stoute
schoenen aangetrokken en gebeld. Ik vertelde dat ik een hond had waarvan ik dacht
dat die geschikt was voor de politie. Nou krijgen ze wel vaker van dat soort
aanbiedingen en dan blijkt de hond toch niet geschikt te zijn. Dus hun voorstel was:
Kom maar hier heen en kom hem maar laten zien.
Zo gezegd zo gedaan. Ik moest die dag om 8.00 uur in Nunspeet zijn. Dus weer voor
dag en dauw de hort op. Om 8.00 uur meldde ik me aan de poort. Bij de receptie
moest ik me legitimeren en werden mijn gegevens genoteerd. Nadat ik even had
gewacht, met koffie, werd ik opgehaald door 2 politiemannen in ME pakken of iets wat
daar op lijkt. Het was de bedoeling dat ik Stoer ging halen en zou laten zien wat hij
allemaal kon. Buiten lag er sneeuw, dus we hebben verschillende oefeningen in een
manegebak ( ze trainen daar ook de politiepaarden) gedaan. Stoer vond het allemaal
leuk en liet zich goed zien.
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We begonnen met oefeningen met een pakwerker.
De eerste oefening was om te kijken wat hij zou doen
met een pakwerker die stil stond. Het is dan de
bedoeling dat de hond niet bijt, maar erachter gaat
zitten om te bewaken. Dat kon hij gelukkig heel goed,
dus dat ging goed. Stoer zat wel heel hard te blaffen in
de hoop dat de pakwerker zou gaan bewegen, want als
die beweegt dan mag hij bijten.
Daarna kwamen er aanval en bijtoefeningen terwijl die
pakwerker met een stok op hem afkwam, maar ook
terwijl de pakwerker van hem wegrende. Dat waren
allemaal situaties waarvan ik dacht dat het wel goed zou gaan.
Toen kwam er een oefening “terugroepen”. De pakwerker rende weg en ik stuurde
Stoer achter hem aan. Op een teken van een andere man moest ik Stoer terug
roepen. Het is een oefening waarbij je laat zien dat hond onder alle omstandigheden
naar je luistert. Ik had dat uiteraard wel vaker geoefend, maar nog niet zo vaak en
onder verschillende situaties dat ik zeker van mijn zaakje was. Ik had het hem
geleerd als een spelletje. “Als ik roep en jij komt terug…dan mag je daarna (op mijn
teken) alsnog gaan om die pakwerker te bijten… (want dat is voor Stoer de ultieme
beloning)” Dus toen ik hem riep, draaide hij in volle vaart om, om terug te komen en
naast me te komen zitten, wachtend op een teken om alsnog te mogen gaan. Helaas
die kwam deze keer niet. Maar de oefening was wel super gelukt. Ik heb hem gauw
aan de lijn gedaan, en beloont met een hoop voer en een bal…(die hij dan eigenlijk
niet eens wil hebben). Dat was (in het kort) het eerste onderdeel van de test.
Daarna moest hij laten zien dat hij sporen kon volgen en voorwerpjes kon vinden.
Eerst buiten, daar lag sneeuw, daar hoefde je geen hond voor te zijn om het spoor te
kunnen volgen. Later binnen in een kantoor en in een soort nagebouwde garage. Dit
om te kijken of de hond zich in alle situaties en ruimtes op zijn gemak voelt.
Gelukkig ging dit allemaal goed. Ze wilden Stoer graag op proef. Hij had nu bij mij
laten zien dat hij het allemaal goed kon, maar de vraag is natuurlijk of hij dat ook bij
een ander doet.
Ik heb hem daar achter gelaten. Hij kwam daar in een mooi verwarmd hok (Thuis zat
hij buiten in een buitenkennel en momenteel vroor het 10 graden) en men ging een
paar keer per dag met hem aan de slag om te kijken wat voor hond het was.
Na 4 dagen werd ik opgebeld. Ze wilden hem graag hebben. Hij moest alleen nog
geröntgend worden en medisch gekeurd, maar als dat allemaal goed was dan wilden
ze hem graag hebben. Gelukkig was dat allemaal goed.
Ik heb nu nog contact met zijn geleidster. Hij is geplaatst bij een vrouw. Ze vinden
Stoer een echte vrouwen hond (is niet zo heel gek natuurlijk). Hij werkt als
surveillance hond en bij de USAR (urban search and rescue). Dus naast zijn werk als
“gewone” politiehond, gaat hij ook mee (als reddingshond) als er mensen gezocht en
gevonden moeten worden bij rampen of iets dergelijks. Zijn geleidster is weg van
hem. In de training is hij super. Hij heeft tot nu toe nog niet in de praktijk iemand
gebeten of gevonden, maar dat komt vast nog wel.
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1e competitie apporteersport 2012/2013
De proeven zijn deze keer verzonnen door
Caroline van Kints en Ivon Smit.
Diploma onderdeel: Komen op bevel met
verleiding.
Opdracht
De proef wordt beoordeeld vanaf het moment dat de hond aangelijnd de begeleider,
via een opgegeven route, moet volgen naar een plaats door de keurmeester
aangewezen. Op deze plaats wordt de lijn en, indien aanwezig, de halsband van de
hond afgedaan. De hond moet op deze plaats blijven zitten, liggen of staan waarna de
begeleider, met medeneming van de riem (en eventuele halsband), naar een door de
keurmeester aangewezen plaats loopt.
Deze plaats is gelegen op ongeveer 30 meter van de plaats waar de hond is
achtergelaten. Op een teken van de keurmeester moet de begeleider zijn hond bij zich
roepen. De hond moet zich onmiddellijk vanaf de plaats waar hij is achtergelaten in
een rechte lijn naar zijn begeleider begeven. Op een afstand van ongeveer 3 à 5
meter van de ideale lijn van de hond naar de begeleider liggen meerdere verleidingen
op het terrein. Deze verleidingen mogen geen dummy’s, apporteerblokken of andere
in de hondensport gebruikte te apporteren of te stellen voorwerpen zijn. Indien de
hond zich van zijn plaats begeeft vóórdat de begeleider in opdracht van de
keurmeester zijn hond bij zich roept, dan mag hij éénmaal door zijn begeleider
worden teruggebracht. Voor de proef kan de combinatie dan, bij verdere correcte
uitvoering, maximaal een 8 krijgen. Indien de hond een verleiding opneemt of
opzettelijk verplaatst leidt dit tot een onvoldoende.
Diploma onderdeel: Markeer-apport te land.
Opdracht
De hond moet zonder halsband of lijn een voor hem zichtbaar weggeworpen dummy
of apporteerblok apporteren. De werper dient het apport, met een grote boog van zich
weg te werpen, loodrecht op de richting waarin de hond moet uitgaan,, op een
zodanige plaats dat het op ongeveer 60 meter van de hond terechtkomt. De valplaats
dient zodanig te worden gekozen dat de hond vanaf de positie bij de begeleider het
apport niet kan zien liggen (iets hoger gras of lage dekking). Nadat de begeleider de
keurmeester te kennen heeft gegeven dat hij gereed is om de proef af te leggen,
geeft de keurmeester de helper(s) een teken dat hij kan (zij kunnen) starten. De
helper geeft een schot met een 6 mm alarmpistool en gooit het apport. De helper(s)
blijft (blijven) gedurende de gehele proef op hun plaats staan. De begeleider mag
vanaf het moment dat de hond is uitgezonden tot aan het moment dat deze het
apport heeft opgenomen geen aanwijzingen of commando’s geven. De keurmeester
zal ongeveer 3 seconden nadat het apport is gevallen toestemming geven om de hond
uit te zenden. Hij doet dit door de begeleider op de schouder te tikken.
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Werkproef: Tijd voor een bakkie in de kantine (steadyness)
Even tijd voor een bakkie. U laat uw hond bij het puppyveld achter, gooit uw 2
dummy’s in de hoek bij de bosjes en gaat naar binnen om wat te drinken.
Beginners
Als u weer terug bent, laat u uw hond 1 dummy apporteren. Vervolgens loopt u met
uw hond (los of aangelijnd) naar de andere ingang van de kantine en u laat uw hond
van daaruit uw tweede dummy apporteren.
Gevorderden
U verlaat via de andere deur de kantine. Als u buiten bent roept u uw hond en
ondertussen apporteert hij 1 dummy. Dan volgt u met een losse hond naar de plek
waar u de hond had achtergelaten. Dan laat u de hond de 2e dummy apporteren.
Wedstrijd
Als u in de kantine bent valt er een derde dummy in het puppyveld. U verlaat via de
andere deur de kantine. Als u buiten bent roept u uw hond en ondertussen apporteert
hij 1 dummy. Dan laat u de hond de 2e dummy apporteren. Vervolgens loopt u met
losse hond naar de plek waar de 2 dummy’s lagen. Daar laat u de hond de derde
dummy apporteren.
Werkproef: Dirigeren
Beginners
U laat uw dummy achter bij het vlaggetje en volgt met aangelijnde hond naar de pion.
Daar wordt met een geluid een apport opgegooid. Op teken van de keurmeester mag
uw hond in vrije volgorde de apporten ophalen.
Gevorderden
U laat uw dummy achter bij het vlaggetje en volgt met losse hond naar de pion.
Onderweg wordt er met een schot een apport gegooid. Als je bij de pion staat wordt
met een geluid een apport opgegooid. Op teken van de keurmeester mag de hond in
vrije volgorde de apporten ophalen.
Wedstrijd
U laat uw dummy achter bij het vlaggetje en volgt met losse hond naar de pion.
Onderweg wordt er met een schot een apport gegooid. Als je bij de pion staat wordt
met een geluid een apport opgegooid.
1e een lijn naar het vlaggetje
2e de laatste met een geluidje gegooide dummy
3e de met schot gegooide dummy
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1e competitie 2012/2013
Naam deelnemer

Naam

Ras/kruising Diploma Diploma

Hond

Komen

Werkproef Werkproef

Markeren Dirigeren

Bakkie

Totaal

BEGINNERS
Aukje Rypma

Chico

Toller

9

10

15

18

52

Sieneke Groenman

Huette

Beauceron

10

0

18

16

44

Arie vd Waal

Janey

Aussie

8

0

14

15

37

Kees Snippe

Inja

labrador

6

0

7

14

27

Neeltje de Jong

Aiko

Golden

0

0

0

9

9

Yvonne Zandvliet

Mistral

Border Collie

0

Elly-May van Wissen

Milan

Jack Russel

0

Clara Boscham

Dinka

Toller

0

Bep Zwartjes

Babs

Cairn Terrier

0

Rien van Leeuwen

Jessy

Dr. Patrijs

0

P.Kien

Flynn

D. Staander

0

Cindy van Dolder

Fuzzy

Border Collie

10

10

19

20

59

Mieke Brouwer

Holly

Labrador

9

10

17

19

55

Hermien vd Waal

Boogie

Aussie

10

8

17

18

53

Anne-Rene v Wissen

Lottie

Toller

10

10

16

16

52

Aurelia Schooneboom

Toya

Border

9

7

18

18

52

Jeannet Heerma

Jarda

Labrador

9

0

17

18

44

Cock van Rijn

Floor

Labrador

10

0

12

18

40

Yvette Eijs

Jip

Golden

10

0

11

19

40

Beate Brouwers

Donna

Labrador

10

10

12

5

37

Johan Manting

Rhythm

Terv.Herder

10

10

8

9

37

Valerie Hoosemans

Jones

Aussie

10

0

8

19

37

Ivonne Smit-Vissers

Bootz

Flat.C.r

0

0

12

16

28

Greet de Haan

Benne

Epagneul

10

0

10

5

25

Annemieke Wehrmeijer

Zita

Kruising

8

0

7

8

23

Corrie Hoogeveen

Ronja

Toller

10

0

5

5

20

Catharina v Klaveren

Buddy

Golden

0

Valeri Teloni

Indi

Poedel

0

Marlies Kloet

Sticker

Golden

9

10

20

20

59

Wim Bekendam

Djingles

Border

10

10

20

17

57

Anita Metselaar

Toother

Golden

10

10

19

17

56

Leonie van Beetz

Ralf

Kruising

9

10

19

17

55

Cock van Rijn

Cathy

Toller

10

9

15

19

53

Anita Metselaar

Hebbuz

Golden

7

6

19

18

50

Caroline van Kints

Tissum

Golden

10

10

14

10

44

Sieneke Groenman

Rein

Harzer F.

10

0

5

17

32

Leonie van Beetz

Jente

Kruising

10

10

10

0

30

GEVORDERDEN

WEDSTRIJD
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Britse maatschappij laat honden first class
vliegen
De bemiddelde viervoeter hoeft, terwijl zijn baasje
zich tijdens een luchtreis laat laven, niet langer
eenzaam in het vrachtruim van een vliegtuig te
zitten. Mits de eigenaar er een paar centen voor
over heeft, kan Bello bij chartermaatschappij Victor voortaan ook first class vliegen.
Knus naast het baasje op een lederen stoel.
De bescheiden Britse vliegtuigmaatschappij zet huisdieren gewoon
in de cabine. Goedkoop is zo'n
'upgrade'
echter
niet.
De
hondenbezitter moet voor de reis
van zijn huisdier gewoon het volle
pond afrekenen. 'Jouw hond is een
deel van de familie', meldt de
website van Victor. 'Niemand zou
zijn zus of oma als vracht laten
verschepen, dus waarom huisdieren
anders behandelen? Als de hond
gelukkig is, is het baasje dat ook.' Victor is de eerste maatschappij die deze service
biedt. Bron: www.hln.be, 4-10-2012

Hond steekt huis in brand
NULAND - Een hond heeft brand veroorzaakt in een huis in Nuland.
Het dier kauwde op een aansteker, waarna een stapeltje kranten vlam vatte. De
witgekleurde hond is niet gewond geraakt maar is wel enigszins zwartgeblakerd.
De eigenaresse heeft rook ingeademd maar is verder niet gewond. Het huis heeft
rookschade opgelopen.
Volgens de brandweer is er geen andere oorzaak dan de hond aan te wijzen.
Brandweermannen troffen een keukenaansteker aan op de grond, die helemaal kapot
gekauwd was.
Omdat de brand geen ernstige gevolgen had, vonden brandweermannen het
geoorloofd grapjes te maken. “De hond zal wel Fikkie heten”, zei de
brandweercommandant tegenover omroep
Brabant.

De hond, die de bijnaam 'Fikkie' kreeg,
werd
tijdelijk
bij
een
pension
ondergebracht tot de eigenaresse weer
terug was uit het ziekenhuis.
Bron: www.telgraaf.nl, do 20 sep 2012
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Mijn oude hond Sybel had wazige klachten. Met
wandelen is ze namelijk altijd kwijt, in ieder geval
niet in de buurt van de andere honden. Al een aantal
weken liep ze achter mij aan, niet de Sybel die ik
gewend was. Naar een reguliere dierenarts geweest,
onderzocht, bloedtest gedaan, alles goed. Toch zit
het je niet lekker want er is naar je gevoel toch iets
mis met je hond. Iemand wees mij erop ‘waarom ga
je niet eens naar een holistische dierenarts’.
Tja…..da’s zo’n ‘wazig’ iemand die met een wiebelding (lechnerantenne) mijn hond gaat doormeten ik
weet ’t niet. Toch maar gegaan, en me hond is met zo’n wiebelding helemaal
doorgemeten. Uw hond heeft de ziekte van lyme, dertig dagen deze antibiotica
(Doxycycline ) en dan moet het over zijn. En na 15 dagen was Sybel weer kwijt. Ben
daarna vaker terug gegaan, ook met mijn andere honden, voor andere klachten,
zoals ‘overmatig krabbelen of kreupel lopen’ en ik ben echt helemaal om. Natuurlijk
ga ik ook nog naar de reguliere dierenarts met mijn honden maar ik weet dat er ook
een ander alternatief is die heel goed is. Dus met mijn vaste Holistische dierenarts
Michelle Sliedrecht een afspraak gemaakt voor een interview en op naar de praktijk
voor Holistische diergeneeskunde in de Bilt.
Wat betekent het woord ‘holistisch’
De term holisme komt van het woord holos, wat ‘het geheel’ betekent.
Bij de holistische geneeswijze gaat men uit van de drie ‘lagen’ fysiek, energetisch en
emotioneel/spiritueel. Onderzoek en behandeling zijn erop gericht om het dier in zijn
totaliteit te behandelen en te streven naar een emotionele en lichamelijke balans. De
combinatie van therapieën maakt het geheel meer dan de som der delen, men bereikt
beter resultaat door de oorzaak op te sporen en deze van diverse kante te benaderen.
Wanneer ga je naar een holistische dierenarts?
Een holistische behandeling is bij uitstek geschikt voor chronische aandoeningen en
problemen waarbij geen duidelijke diagnose te stellen is.
Denk hierbij aan: chronische pijnklachten (artrose), interne problemen,
rugproblemen, gedragsproblemen, problemen met pezen en banden, parese en
paralyse, allergieën, huidaandoeningen en diverse aandoeningen.
Wanneer je bij reguliere geneeskunde tegen een muur loopt en niet verder komt is
holistische diergeneeskunde zeker aan te raden. Ook bij een second opinion of
gewoon een andere kijk op de klacht van het dier. Niet alle klachten zijn bijvoorbeeld
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op een foto te zien en met de holistische diergeneeskunde kunnen we wel verder en
dieper in het dier kijken.
Wat is een holistische dierenarts?
Een holistisch dierenarts (HDA) is een reguliere dierenarts die zich verder is gaan
verdiepen in alternatieve geneeswijze zoals; homeopathie, orthomanuele therapie en
acupunctuur.
Een Holistisch dierenarts kijkt niet alleen naar het probleem maar neemt het hele dier
in ogenschouw. Delen van het lichaam corresponderen met elkaar en staan met elkaar
in verbinding. De huidige klacht kan een hele andere oorsprong hebben. Goed overleg
met de eigenaar van het dier is heel belangrijk.
Hoe gaat een holistisch dierenarts te werk?
Iedere HDA heeft zijn eigen werkwijze. De ene is meer homeopathische ingesteld de
ander weer meer orthomanueel. Alle HDA werken echter met de vijf elementen; hout,
vuur, aarde, metaal en water.
Kan een holistische dierenarts alle klachten behandelen?
Nee, niet alles, een gebroken poot is een gebroken poot, die moet geopereerd worden
en zal met alleen druppeltjes niet beter worden. Wij kunnen in zo’n geval de
regulieren diergeneeskunde wel ondersteunen. Heel veel klachten kunnen wij echter
wel verhelpen of verlichten. Maar net zoals bij reguliere geneeskunde houdt ’t bij een
Holistische diergeneeskunde ook eens op. Wij kunnen niet toveren.
Kan je bij een holistisch dierenarts ook terecht voor een normale enting?
Jazeker, ook een HDA geeft gewoon entingen. Alleen kijken wij voordat wij een enting
geven eerst of het dier het aan kan. Zeker als de hond eerder raar heeft gereageerd
op een enting is het aan te raden om eerst naar een HDA te gaan. Er is bijvoorbeeld
een mogelijkheid om het dier met homeopathische korreltjes van tevoren voor te
bereiden op een enting zodat het dier minder heftig reageert.
Zijn er gevallen bekend dat een HDA wel werkt en een reguliere DA niet?
Bij ‘vage’ klachten kan een HDA uitkomst bieden. Mede door zijn andere kijk op het
dier. Ook bij blokkades in de wervelkolom kan een HDA vaak meer dan een reguliere
DA.
Stel een hond loopt kreupel, onderzoek en foto’s bij een reguliere DA wijzen niets uit.
Met pijnstillers zijn de klachten even weg maar komen weer terug. Vaak blijkt dat het
niet de poot is waar de hond last van heeft maar dat een blokkade in de wervelkolom
de oorzaak is. Door de blokkade kan er geen doorstroming plaats vinden waardoor de
organen na de blokkade klachten veroorzaken. En HDA is in staat om deze blokkade
te vinden en kan ruimte maken zodat er weer doorstroming kan plaatsvinden
waardoor de klachten verdwijnen.
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Is een holistische dierenarts ook een reguliere dierenarts?
Alle HDA zijn regulier opgeleid en zijn aanvullende opleidingen studies gaan doen bij
o.a. de Health Academy en intern bij Eric Laarakkers. Ook Michelle is langere tijd
reguliere DA geweest. Is zich verder gaan ontwikkelen en bij deze praktijk terecht
gekomen. Eerst dacht ze dat ze met name het opereren e.d. wel zou gaan missen
maar dit blijkt niet het geval te zijn. Een HDA is per consult veel langer en intenser
bezig met een dier en zijn geleider.
Opereert een holistisch dierenarts ook?
Sommige wel, veel reguliere DA behandelen naast regulier ook holistisch.
Hier bij den Hoek opereren wij niet. Wel doen ze goudimplantaten inbrengen bij
chronische klachten.
Wat is het essentiële verschil met de reguliere diergeneeskunde?
Er is meer tijd voor het dier. Een HDA kijkt meer naar het geheel en niet alleen naar
de klacht. Wij proberen zoveel mogelijk de klachten via natuurlijke weg te
behandelen. Mits de gezondheid het toelaat tenminste want soms is een antibiotica
kuur gewoon echt nodig.
Welke dieren kunnen er terecht?
In principe alles. Hier bij Den Hoek zijn het echter
voornamelijk paarden/honden en katten. Er komen
ook wel eens cavia’s of konijnen. Vogels zijn wel te
behandelen maar dan moeten ze tam zijn, door een
kooitje is er geen behandeling mogelijk.
Voor vogels, vissen en tropische dieren zijn er echter
gespecialiseerde dierenartsen die hier veel meer
kennis van hebben.
Kunnen mensen ook behandeld worden?
Jazeker, maar niet door alle. Op deze praktijk zit er
wel een humane HDA, maar die behandelt weer geen
dieren.
Een dierenarts mag ook geen mensen
behandelen en andersom.
Nou hoor ik allemaal termen van ‘energie blokkades en bronnen’, wat zijn dat
eigenlijk?
Wij maken gebruik van de Chinese geneeskunde waar doorstroming van energie heel
belangrijk is. Alle organen zijn energie en staan in verbinding met elkaar. Wordt
ergens de doorstroming gestagneerd dan hebben de organen minder of geen contact
met elkaar waardoor er klachten kunnen optreden. Heel vaak lost het lichaam dat
vanzelf op. Denk bijvoorbeeld maar aan een blauwe plek. Ook dat is een blokkade.
Vaak kan je het ook wel voelen als een deel van het lichaam warmer is, het lichaam
is dan zelf bezig om deze blokkade op te heffen.

45

Een holistische dierenarts maakt veel gebruik van een lechnerantenne, wat is
dit?
Een lechnerantenne meet energie / trillingsfrequenties. Alles, planten, dieren en
mensen, alles wat hard en zacht is, stenen, water en lucht, alle materie straalt
energie uit. Het lichaam bestaat als het ware uit gestolde energiebolletjes. Energie
kan informatie bevatten. Met de lechnerantenne meet je de signalen van die
energiebolletjes. De verschillende lichaamsfuncties van een levend organisme hebben
ieder hun eigen instelwaarde. Dit meten kan in verschillende lagen en ook op
emotioneel vlak. Is er ergens een storing of disbalans dan is dit via de lechnerantenne
op te sporen. Hierdoor kan de blokkade /verstoorde energiehuishouding gevonden en
behandeld worden waardoor de klachten verdwijnen.
Gebruikt een holistische dierenarts ook reguliere medicijnen?
Ja, en dat is soms ook nodig. Een flinke wond, dan moet een dier gewoon antibiotica
krijgen. Een holistische dierenarts is zeker niet anti regulier. Gelukkig sturen sommige
reguliere dierenarts hun cliënten ook door. Andersom gebeurt dit ook, wij sturen
bijvoorbeeld ook mensen door naar een gespecialiseerde oogarts als dat nodig is.
Hoeveel holistische dierenartsen zijn er in Nederland?
Er zijn ongeveer 3000 reguliere dierenartsen waarvan tientalen holistisch. Vele
reguliere dierenartsen behandelen ook holistisch. Een dierenarts die naast reguliere
geneeskunde ook bijvoorbeeld acupunctuur of homeopathie doet is ook een holistisch
dierenarts. Holistisch is meer de andere manier van kijken naar het dier.
Zijn holistische dierenartsen ergens bij aangesloten?
Nee, wel de deelverenigingen zoals homeopathie of acupunctuur.
Holistische geneeskunde is ook een mengeling van diversen natuurlijke geneeskunde.
Waar moet je op letten als je naar een holistische dierenarts gaat?
Het moet sowieso iemand zijn die als regulier dierenarts is afgestudeerd.
Iemand die geen dierenarts is maar wel bijvoorbeeld acupunctuur doet is een
therapeut en geen dierenarts. Er zijn ook hele goed therapeuten hoor trouwens!
Net zoals een reguliere dierenarts moet ook een holistische dierenarts zijn grenzen
kennen. Iets navragen bij een collega, ook bij twijfel, is geen schande. Niet iedereen
weet alles en iedere dierenarts heeft weer zijn eigen ervaringen.
Wil je zelf nog iets kwijt?
Het houdt niet op bij reguliere diergeneeskunde. Een combi van regulier en holistisch
gaat heel goed samen en moet ook samen kunnen. Het is te vaak of/of en niet en/en
en dat is jammer. Gelukkig weten steeds meer mensen ons te vinden, doorgestuurd
door mensen die goede ervaringen hebben of door hun dierenarts.
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Artikel

AHC Jas
AHC fleecejack
AHC T-shirt
Clicker
Clickerboekje
Apporteerblok

Dummy

Opmerking

AHC prijs

nu in uitverkoop
nu in uitverkoop

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

Dogmiles

26
18
6
2
4
3
4
5
3
4

Overzicht opvoedingscursussen AHC
Cursus
Puppy socialisatiecursus
Puppycursus
Opvoedcursus 1
Opvoedcursus 2

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

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

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