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WERKHONDEN VERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND 

     Nieuwsbrief november 2017 

       Opgericht 29 februari 1988 

 

 

 

Zelfwerkzaamheid: 

     

Zelfs een niet-lid aan      Een lid druk bezig.           Container opruimen. 4e Verlichting plaatsen. 

het werk. 

  

 

Om het complex, liggend in een natuurgebied, geschikt te houden voor de hondentraining van de leden en 

het geven van cursussen, moeten regelmatig de armen uit de mouwen worden gestoken. Bovenstaand een 

impressie. 

Wie graag een handje wil helpen, ook cursisten zijn welkom, kan zich altijd tijdens de 

trainingsavonden/cursussen melden. Want vele handen maken licht werk, maar dat weet iedereen al. 

 

 

 

           
   

http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-senior-2
http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-adult-2
http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-puppy-2
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     Demo Burghse Dag 2017 

   
 Emily voert haar “doggy-dance” uit 

 

Vlak voor ons tweede optreden sloegen 2 (werk)paarden met het “vliegend tapijt” op hol. Gelukkig voor ons en onze 

honden sloegen de paarden rechtsaf en niet linksaf. Hierdoor blijven wij en onze honden voor ellende bespaard. 

Verschillende van onze leden konden 1e hulp verlenen en behulpzaam zijn bij het regelen van het verkeer van de 

hulpdiensten. Zij verdienen allen een pluim. In onderling overleg is besloten om geen 2e demo te gaan verzorgen en 

later werd door de organisatie het paarden- en honden evenement afgelast. De WVSD heeft de organisatie en de 

gewonden een riem onder het hart gestoken middels een, door een lid gesponsorde, advertentie in de regionale 

krant WereldRegio. 

 

   

 

 

 
      

     demo Renesse 2017 
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De WVSD heeft op verzoek, natuurlijk, een demo bij het evenement “Hart voor Kanker” voor Dieren gegeven. 

De orgsanisatie was wat ons betreft niet optimaal, maar wij hebben toch enige speur-, appèl- en bijtoefeningen 

kunnen laten zien. 

     
 

Martin, Bea met Moos in actie  Martin, Sven met Juni in actie        Dat doen wij dan na afloop. Proost! 

 

Zintuigen van de hond: Kleuren(blind) ? 
Er wordt vaak beweerd dat honden alleen zwart-wit of grijstinten zien. Maar wetenschappelijk onderzoek 
heeft in de afgelopen jaren aangetoond dat honden wel degelijk kleuren kunnen zien, alleen zien ze niet 
hetzelfde als wij.  Honden zien minder kleuren dan mensen. Dat komt doordat zij in hun netvlies maar 2 
soorten kleurgevoelige cellen (kegeltjes) hebben terwijl wij er 3 hebben.  

Mensen hebben, simpel gezegd, Rode, Groen en Blauwe kegeltjes, terwijl honden de rode missen. Wij 
kunnen daarom alle kleuren zien maar honden kunnen daardoor rood niet onderscheiden van geel en geel 
niet van oranje.  Hun kleurenpallet is dus beperkt tot tinten geel, blauw en grijs.  

De regenbogen hieronder geven aan wat mensen en honden zien. 

      

Wetenschappers vermoeden dat honden kleuren kunnen zien om dat ze daar baat bij hebben. Honden zijn 

namelijk ook extreem vérziend. Dat betekent dat ze hun ogen moeilijk(er) kunnen instellen op dingen die 

dichtbij zijn. Om dingen die ver weg zijn toch te kunnen zien, is het handig om kleur te kunnen 

onderscheiden.  Over het zien van honden valt nog veel meer te vertellen. Dat komt in een volgende 

aflevering. Bijdrage Sven Bakx. 

    Bakx Administraties, Scharendijke 
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     demo Aan de hand 2017 

 
De jaarlijkse demo bij “Aan de Hand” voor aldaar verblijvende kinderen mag toch altijd weer een hoogte 

punt worden genoemd. Blije kindergezichten en sommigen, die hun vrees voor een hond weten te 

overwinnen, ja dat is toch buitengewoon om mee te maken. Hieronder een (foto)impressie, waarbij wij 

natuurlijk de kinderen (privecy) niet laten zien. 

 

   
(geld)tas bewaken Moos            onze “ijscoman”           Ging een beetje mis. Juno in actie 

 

 

    
 Bart kent het trucje   Diva in actie    Sven met Arlon in actie 

 

 

 
 

`   
  Martin in actie met Bart Martin probeert de tas te stelen  Juno gaat er achteraan. 
        
 
 
In een volgende Nieuwsbrief meer impressies van de demo bij “Aan de Hand”. 
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Weetjes over honden: 

 

Betreft voeding 

 De wolf dus ook de hond is een carnivoor en dus een aaseter. Hij zal als eerste in de natuur de 

maag en het darmstelsel op eten met alle plantaardige resten er in. Een hond heeft geen problemen 

met bv. granen in de voeding, omdat hij dit van nature gewend is te eten. 

 

 Als een pup aan het wisselen is, is het normaal dat de pup minder eet of moeite heeft met eten. 

Qua voeding is het niet noodzakelijk om te veranderen of aan te passen. 

 

 Een geperste brok wordt herkend als je die in een glas water oplost. De brok zet niet op, maar valt 

uit elkaar. 

 

 Een geëxtrudeerde brok zet in water op. Nadat de brok is volgezogen valt die pas uit elkaar. 

 

 Een geperste brok & geëxtrudeerde brok niet door elkaar voeren in verband met een hele andere 

vertering in maag en darmstelsel. 

 

 Als je wilt overstappen, om wat voor reden ook, van een geperste brok naar een geëxtrudeerde 

brok of andersom, dan heeft de hond ongeveer minimaal drie tot vier (3-4) maanden nodig om 

volledig aan de overstap te wennen. Het is af te raden om steeds, nadat het voer op is, weer ander 

soort voer te kopen met een andere vertering.  

 

 Advies: Doet de hond het goed met een geperste brok, laat de hond hierop en als de hond 

het   het goed doet met een geëxtrudeerde brok laat hem dan daarop. 

  Bijdrage Emily Dekkers 

 
 

     

 

 Toelichtingen (ontleend aan internet informatie): 

 Een geëxtrudeerde brok wordt op hoge temperatuur verhit, in ieder geval boven de honderd graden 
 Celsius. De ingrediënten zetten uit waardoor een krokante brok ontstaat. Dit type brok stimuleert kauwen. In 
 de maag zuigen deze brokken zich vol. 
 Een geperste brok wordt op een veel lagere temperatuur verhit, in ieder geval onder de vijfenzeventig 
 graden Celsius. Zoals de naam al zegt worden ze samen geperst waardoor het  volume af neemt. Vaak 
 hebben deze brokken een groter percentage aan koolhydraten zoals granen. In de maag zinken de brokken 
 en vallen ze uit elkaar.  
 Een geëxpandeerde brok ligt qua eigenschappen tussen geëxtrudeerd en geperst brok. Het is zwaarder dan 
 geëxtrudeerd brok maar lichter dan geperst brok.  
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Mechelaar Moos. 

Moos is een X.Mechelse herder teef van net 3 

jaar. Zij is KNPV gefokt, d.w.z op karakter 

(werklust) en niet op uiterlijk. Haar roots liggen in 

Kootwijkerbroek ook die van haar vader Nico, die 

zijn streepjes wel verdiend heeft en geen 

onbekende is in de hondensport. Haar moeder is 

ook een X.Mechelse herder maar niet ingezet in 

de sport. 

Moos komt uit een goed gesocialiseerd nest. De 

eerste socialisatiefase in de woonkeuken en de 

tweede buiten in de kennel en loslopend op het  

erf. 

 

 

    
 

Ik heb haar met 8 weken oud opgehaald, een 

leuke vrolijke pup die zelfs al zindelijk bleek te 

zijn. Dat was wel een verandering van een 

landelijke omgeving naar de binnenstad van 

Dordrecht.  

Langzaam laten wennen aan wat een drukke stad 

te bieden heeft. Nu plukken wij daar de vruchten 

van en er zijn maar weinig dingen waarvan zij 

onder de indruk is of waar zij angst voor heeft. 

 

 

 

Een puppycursus in Dordrecht gedaan. Daar 

bleek al snel dat Moos een hond was voor een 

werkhondenvereniging.    

In de zomer waren wij met de caravan in Renesse 

en zo zijn wij bij de WVSD terecht gekomen. Eerst 

cursussen gevolgd en nu trainen wij op dinsdag 

en vrijdagavond. Moos is uitgegroeid tot een 

sociale, evenwichtige, sterke (voor een teef vrij 

forse) hond, die graag voor je wil werken. Zij 

weegt 35 kg en volgens mijn dochter zitten de 

spieren er aardig op(paardentaal). 

Heb mijn leven lang honden gehad. Moos is mijn 

tweede Mechelaar, maar mijn eerste hond in de  

sport. 

   
 

Waarom een Mechelaar? Daar is maar één 

antwoord op: DE HOND DIE BIJ MIJ PAST. 

Heb ook 20 jaar Jack Russells gehad (zelfs 

gefokt) ook dat zijn honden naar mijn hart, klein 

maar stoer!! 

Laatst zei mijn man tegen Moos wat ben je toch 

een ontiegelijk mooi stoer wijf, het mooiste 

compliment wat je als vrouw kan 

krijgen……….toch? 

Meer over Mechelaar Moos in de volgende 

nieuwsbrief. Bea Bijl. 

 

 

 

 

 

 

VEILIGHEID 

Dutch Policedog Source 

 

 

 

 

 

 

   

  

https://www.veiligheid.cc/
https://www.veiligheid.cc/
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Schouwen-Duiveland Dierenasiel 

  

 info@dierenasielsd.nl 

 

Hallo allemaal,  

Ik ben Angela Heijboer, 26 jaar oud en in het 
dagelijkse leven trotse moeder van mijn 17 
maanden oude zoontje, Milan. Ik ben werkzaam 
als verpleegkundige en vrijwilliger bij 
reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland.  

 

 

  

  Jong geleerd. 

 

 

 

 

Vier jaar geleden ben ik bij de WVSD begonnen 
met mijn Duitse herder Lana, die toen 1 jaar was. 
Tot 2 jaar geleden heb ik bij de reddingshonden 
met Lana gewerkt, maar door zwangerschap heb 
ik dit moeten annuleren. Lana doet inmiddels de 
opleiding KNPV zoekhonden. En ik ben sinds de 
laatst gestarte cursus, instructeur van de 
gevorderde groep. Een hele uitdaging om ineens 
als instructeur bezig te zijn, maar ik vind het 
enorm leuk en leerzaam om te mogen doen! ik 
hoop dat ik nog veel lessen mag geven bij de 
WVSD dus wie weet tot ziens!! Groetjes van 
Angela en poot van Lana. 

  

 Dit doen WVSD-leden ook.

  

    

https://www.facebook.com/140055576111584/photos/1476928522424276/
https://www.safetycareopleidingen.nl/
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Regels      
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. 

Trainingstijden: 

Appèl & manwerk: 

Dinsdag  20.30-23.00 uur  

Vrijdag   20.00-23.00 uur 

Speuren: 

Zondag   10.00-12.00 uur 

  

Gehoorzaamheidscursussen: 

Dinsdag  19.30-20.15 uur 

 

Trainingsadres:    

Omloopsweg 19, 

4328 EC Burgh- Haamstede 

 

 

       

         
    

 
 

Deze nieuwsbrief wijkt in lay-out af van de voorheen verschenen nieuwsbrieven. Het wil niet zeggen, dat deze 

uitvoering blijvend is. Het zal mede van de reacties van leden en cursisten afhangen of er wijzigingen in toekomstige 

versies zullen worden doorgevoerd. 

Leden, sponsors dank voor de bijdragen. 

Redactie: Wim van der Linde 

      


