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Nieuwsbrief van de Werkhonden Vereniging Schouwen-Duiveland.  
Met deze nieuwsbrief informeren we cursisten, leden en sponsors over 
cursussen, trainingen, examens en andere wetenswaardigheden rond de 
africhting. Meer informatie vindt u ook op de website www.wvsd.eu.  

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen of heeft u andere 
opmerkingen of vragen stuur dan een e-mailbericht aan info@wvsd.eu

http://www.wvsd.eu
mailto:info@wvsd.eu
http://www.wvsd.eu
mailto:info@wvsd.eu
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Cursussen 
De gehoorzaamheidscursus is voor alle 
hondenrassen, groot of klein. Er is een 
puppycursus, basiscursus en gevorderden 
cursus.  
De cursus kost € 70,- voor 10 lessen en de 
10e les is het examen. Contant te betalen 
bij aanvang  bij de eerste cursusles. 

W.V.S.D.
Oktober 2015

De Nieuwsbrief 
Het is verschrikkelijk deze winter. Al vanaf november kunnen we niet normaal trainen op het terrein. Wat een 
baggerzooi! Helaas kunnen we ook nog geen cursussen geven en weten we nog niet wanneer we wel op het terrein op 
kunnen trainen. We laten de cursisten weten wanneer er eindelijk licht aan het eind van deze verschrikkelijke tunnel is.  
Tot die tijd maken wij gebruik van manege Grol om te trainen, maar dat is niet optimaal voor onze africhting. 

Hoe zit de hondensport in Nederland eigenlijk in elkaar 
Nederland is een land van verenigingen. U zult er hieronder wellicht 
gek van worden. Internationaal hebben we de F.C.I (Federation 
Cynologique Internationale),  een internationaal overkoepelende 
organisatie. Hierbij is aangesloten de Nederlandse “Raad van Beheer 
(RvB)”.  De RvB is de organisatie in Ned.  die staat voor de relatie 
tussen mensen en honden in het algemeen. Het omvat zowel 
activiteiten als sport of show maar ook het fokken. Er zijn 3 soorten 
verenigingen die lid kunnen zijn van de RvB: 


1.	 Rasverenigingen (vertegenwoordigd de belangen van 1 ras)


2.	 Regionale verenigingen of Kynologenclubs (algemene 
kynologische vereningen)


3.	 Bijzondere verenigingen 


a.	 Ned Bond voor Gebruikshondensportverenigingen


b.	 Windhondenverenigingen


c.	 Jagersvereniging


d.	 Reddingshond


e. …etc 
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W.V.S.D. IN BEELDDoor het omvangrijke werkterrein zijn er Commissies 
ingesteld voor specifieke activiteiten. Zo heb je de 
Commissie Jachthonden, - Werkhonden, - 
Windhondenrensport, - Agility, - Flyball, - FCI Obedience 
en de Commissie Kynologisch Instructeur.


Voor onze vereniging  is de Commissie Werkhonden 
(CWH) van belang. Sporten die onder de CWH vallen zijn 
IPO (speuren, appèl, bijtwerk), Speurhonden, 
Reddingshonden, Waterwerk en Kudde-honden. De 
CWH bepaalt bijv. ook wie er voor Nederland naar een 
WK mag. Ook de werkhonden- verenigingen kunnen 
weer ingedeeld worden in groepen. Zo zijn er de 
rasverenigingen en de vereniging voor alle soorten 
werkhonden, de NBG waar ook wij met de WVSD bij zijn 
aangesloten. Naast de NBG heb je (niet uitputtend) de 
VDH (Ver. Duitse Herders), DVIN (Dobermann Vrienden in 
Ned.), NRC (Ned. Rottweiler Club), LCN (Landseer Club 
Ned.), BVN (Briard Ver Ned.), NBC (Ned. Bouvier Club) 
en er zullen er meer zijn.


Ter verduidelijking is een schema wellicht handiger:
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SPONSORS

REGELS

WVSD Nieuws bulletin 
De WVSD heeft een eigen website www.wvsd.eu 
.Hier vind je veel  informatie over de vereniging 
en de cursussen. Ook op Facebook vind je de WVSD. 
Bezoek dit eens en laat dan een (leuk) bericht of foto 
achter!.http://www.facebook.com/groups/
163468680456595 

Jacques Straver heeft een Duitse Herder pup 
gekocht en starte gelijk de training. Met de 
trainingsmethode van Dick Staal kan je ook met een 
jonge pup op een positieve manier met je pup aan de 
slag. Een aanrader die methodiek van Dick Staal! 

Bij het versturen van de nieuwsbrief blijkt wel eens 
dat het e’mailadressen niet kloppen. Krijg je niets 
meldt dit bij jacques.straver@zeelandnet.nl  

Om de cursussen goed te laten verlopen 
hebben we wat regels. Leef de regels na: 
Graag niet (met hond) bij de ingang van 
het veld (naast veranda) blijven staan, dat 
is krap en het is daar druk. Dit voorkomt 
problemen met honden en is gewoon niet 
fijn om je daar tussendoor te wringen 
met je hond.  
Laat volwassen honden niet zomaar bij 
een pup komen en ook geen aangelijnde 
honden te dicht bij elkaar laten staan ter 
voorkoming van “dat doet ie anders 
nooit”.  
Niet uit jezelf andere honden (ook pup) 
aaien of voeren , eerst vragen aan de 
geleider. 
Loopsheid van teven vooraf bij instructie 
melden. Teven links en reuen rechts van 
ingang terrein uitlaten, dit voorkomt 
loopsheid gedoe bij reuen. 

http://www.wvsd.eu
http://www.facebook.com/groups/163468680456595
mailto:jacques.straver@zeelandnet.nl
http://www.wvsd.eu
http://www.facebook.com/groups/163468680456595
mailto:jacques.straver@zeelandnet.nl
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SPONSORS

De WVSD 
De Werkhonden Vereniging Schouwen Duiveland resideert in 
Burgh-Haamstede en is aangesloten bij de Nederlandse Bond 
Gebruikshondenverenigingen.  Website van de NBG. 
Wij richten onze honden af voor VZH en IPO. Wij zijn een kleine 
vereniging en kunnen altijd gemotiveerde leden, donateurs, 
sponsors of adverteerders gebruiken.  Heeft u interesse om lid 
te worden of de vereniging financieel te steunen laat dit dan 
aan ons weten. Nieuwe leden hebben een wederzijdse proeftijd 
van zes maanden. 
Adverteren in de nieuwsbrieven en op de website kost € 25,- 
per jaar. 
Voorzitter	 :  Dhr.  J.A. Straver  
Secretaris	 :  Mevr M. Engelen-Lupker  
                                0111-672724/0610593280 	  
Penningmeester   : Dhr. S. Bakx                 
 E-mail	 	 : info@wvsd.eu 

De WVSD kan altijd 
sponsors of donateurs 
gebruiken. We maken veel 
kosten voor het onderhoud 
en trainingsmateriaal. Wilt 
u op de een of andere 
manier de vereniging 
ondersteunen geef dat 
door aan het bestuur. Op 
de website, in de 
nieuwsbrieven, maar ook 
op het terrein kunnen we 
reclame voor bijvoorbeeld 
een bedrijf maken. 

http://www.nbg-hondensport.nl/
mailto:info@wvsd.eu
http://www.nbg-hondensport.nl/
mailto:info@wvsd.eu

