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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.nl.  

Wilt u adverteren in de nieuwsbrief en op de website! Neem contact op met 
de WVSD.  

http://www.wvsd.nl
http://www.wvsd.nl
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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. 
21 juni 2016 start er weer een nieuwe cursus!

W.V.S.D.

De Nieuwsbrief 
De WVSD is in ontwikkeling. Oudere leden namen afscheid en er kwamen nieuwe leden bij. Die lichting leden brengt 
een nieuwe dynamiek in de club. Trainingsonderdelen worden verbreed en het aanbod van trainingsmethodieken 
verandert. Ook is aandacht voor de trouwe cursisten die een aangepast programma krijgen in sport en spel met de 
hond. Naar verwachting staat de club komende jaren niet stil en ontwikkelt zich verder. 

Van Pup naar Werkhond 
Steevast spreek ik over de kleine, daarmee doelend op 
Arlon, mijn puppy van net 7 maanden oud. Tenslotte is 
hij ook de jongste in ons huishouden. Twee katten, de 
bijna 9 jaar oude Duitse Herder Forrest en natuurlijk mijn 
vrouw en ik zijn de roedel genoten van Arlon. Hierbij 
verwent Arlon zich een plek in die roedel en daar is hij 
continue mee bezig. In veel van zijn activiteiten zie je, 
wanneer je daar oog voor hebt, dat het mannetje 
ogenschijnlijk een strategie heeft voor het verwerven van 
een, voor hem interessante, positie in de roedel. Hij 
kopieert vaak gedrag van de oudere hond, probeer hem 
de loef af te steken bij spelletjes en naar de katten is hij 
de ene keer lief en een andere keer loopt hij dominant te 
doen. Dat heeft hem al meerdere tikken opgeleverd, 
maar meestal weet hij tijdig zijn kop weg te trekken. Een 
lastig dingetje waren zijn deemoedigheidsplasjes de 
laatste tijd. ’s Ochtends of wanneer we thuis komen 
worden we vaak opgewacht door de hondjes. Blijheid 
alom en een hele begrotingsceremonie volgt. Met name 
bij die gelegenheden wordt de kleine overmant door 
deemoedigheidgevoelens en dan wil meneer zijn blaas 
nog wel eens overlopen, met een ongewild plasje op de  
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tot gevolg. Bijkomend oorzakelijk verband is dat hij af en toe ook 
nog eens ongegeneerd veel water tot zich neemt en wat er in gaat 
komt er ook weer uit. Gelukkig hebben we plavuizen, dus het plasje 
is snel genoeg geruimd. Wel lastig en zeker ook voor hem. Je ziet 
dat hij het niet laten gebeuren, maar als het dan gebeurd instaat er 
ook een beetje paniek, van “ohjee! wat doe ik nou” en dat leidt 
soms weer tot meer plas. Een soort van vicieuze cirkel zal ik maar 
zeggen. Hij is zich er van bewust dat het niet hoort en voelt zich er 
ongemakkelijk bij. Zelf negeer ik ik hem zoveel mogelijk bij elke 
ontmoeting na een wat langere afwezigheid, loop naar de tuin en 
daar vindt dan de begroeting plaats. Minder ongemak voor allemaal 
en met het ouder worden krijgt hij al meer controle over zijn 
waterafvoer. Ik merk gelukkig al een enorme verbetering bij dit 
probleempje en de laatste tijd houden we meestal het droog. 

In de training zie ik dat Arlon niet altijd in die mate vooruit gaat als ik 
wil. Dat is op zich niet vreemd, want in de africhting zie je niet altijd 
een mooie stijgende lijn, maar meer een ontwikkeling van pieken en 
dalen. De (geestelijke) groei van een pup of jonge hond is namelijk 
ook van invloed op zijn gedrag en prestaties. Daarnaast is het wel 
belangrijk dat ook de baas stabiel is in zijn of haar stemming. Dat is 
bij mij en bij zoveel andere mensen niet altijd het geval. Als je goed 
in zijn vel zit, het weer lekker is en de omstandigheden goed zijn 
gedraag je jezelf anders als wanneer er gedoe is en negatieve 
zaken van invloed zijn op je stemming. De hond voelt dit feilloos 
aan, want zoals al eerder beschreven, honden lezen elkaar aan 
lichaamshoudingen en gedrag en weten dus al snel hoe de vlag er 
bij hangt. Dat doen ze net zo goed bij de baas en roedel.  Honden 
worden wel eens telepathisch vermogen doelgericht. Ik weet niet of 
dit werkelijk zo is, maar honden herkennen door de lichaamstaal 
van mensen heel snel de situatie. Een blije baas, een verdrietige 
baas of en boze baas hebben ze sowieso snel door, maar ook bij 
ogenschijnlijk kleine kwaaltjes of andere (geestelijke) ongemakken 
gedragen wij ons toch net iets anders. Dit minieme verschil in 
houding en gedrag herkennen de meeste honden snel en zij passen 
meestal ook hun gedrag daar op aan. Dat kan zijn troostend 
gedrag, maar ook opstandig en/of dominantie gedrag. Het is maar 
net wat de strategie van de hond is en zijn positie in de roedel.
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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. 

     Wat is in essentie de trainingsmethode NEPOPO?


Men onderscheid hierbij een drietal leermomenten Positief - Negatief - NEPOPO


 Positief, De hond voert het gewenste gedrag uit, beloning volgt. De hond voert het gewenste gedrag 
niet uit, we negeren de hond. Gevolg voor de hond geen beloning. Vraag hierbij: hoelang negeren. Door 
negeren kan je mogelijk ongewenst gedrag versterken. Dit zal iedere instructeur met kennis van de 
methode onderkennen en er op inspelen.


Negatief (NEPO of avoidance training). De hond krijgt een kleine correctie tot hij het gewenste gedrag 
vertoont. De hond voert een gewenste handeling niet uit en krijgt een meer bestraffende correctie. Dit 
laatste kan je alleen toepassen als de hond de oefening begrijpt. Anders vraagt je iets van de hond wat 
hij niet begrijpt.


Altijd bij gewenst gedrag, direct een motiverende beloning. Hier door spelen we in op een 
verwachtingspatroon van de hond.


Timing, dosering en inspelen op de driften. Als we een kleine begeleiding moeten geven en de hond het 
gewenste gedrag vertoont, kunnen de instructeur en geleider ervan uitgaan dat de hond begint te 
begrijpen wat we van hem verwachten. 


Timing zowel positief als negatief is van essentieel belang. De hond moet weten waar hij aan toe is.


Dosering, hier verstaan we onder: hoever moet je begeleiden en hoe intensief een beloning? Dit moet in 
verhouding staan tot het vertoonde werk. Driften. Eet, buit en weerdriften, die gedoseerd benutten.


Waarom zal een hond uiteindelijk een geleerde oefening uitvoeren? Er bestaat één reden: om zijn situatie 
te verbeteren. Kort gezegd iets wat onaangenaam is trachten te verminderen het aangename trachten te 
verbeteren of vermeerderen, zich comfortabeler voelen. Dit zijn de enige zaken om een hond 
daadwerkelijk iets blijvend aan te leren.


REGELS
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WVSD Nieuws bulletin 
De WVSD heeft een eigen website www.wvsd.nl  
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 
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  

SPONSORS
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. 

Groot onderhoud 

De WVSD huurt een groot terrein van de gemeente. In 
tegenstelling tot bij veel verenigingen zoals voetbalclubs is de 
WVSD zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. `dat valt niet 
altijd mee, want het onderhoud kost veel geld, tijd en 
inspanning. Recent is het onderhoud verder ter hand genomen. 
Er liggen best veel plannen, maar dit vraagt enerzijds om extra 
investeringen en anderzijds om een goede timing i verband met 
de doorgang van trainingen etc. Door het aanstellen van Joop 
Juffermans van de vereniging als coördinator van het onderhoud 
hopen we meer zaken te organiseren. Joop heeft al min of meer 
een klein hardwerkend team om zich heen georganiseerd in de 
vorm van Ad en Robbert, trouwe echtelieden die iedere keer met 
hun trainende vrouw meekomen. Deze heren verdienen  een 
pluim voor hun intensieve arbeid en mede door hun inzet is een 
en ander al flink opgeknapt. Komende tijd zijn er nog veel 
plannen voor uitbreiden van de trainingsmiddelen en 
mogelijkheden. Hierbij kunnen we altijd goed materiaal 
gebruiken. recent werd al om lasterhekwerk gevraagd, maar ook 
duurzaam hout voor het bouwen van hindernissen etc. is 
welkom. Mocht iemand nog ideeën hieromtrent hebben spreek 
Joop eens aan. Je kan hem onmogelijk over het hoofd zien!


http://www.wvsd.nl
http://www.facebook.com/groups/163468680456595
mailto:jacques.straver@zeelandnet.nl
http://www.wvsd.nl
http://www.facebook.com/groups/163468680456595
mailto:jacques.straver@zeelandnet.nl
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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	 :  Functie vacant  
Secretaris	 :  Mevr M. Engelen-Lupker  
                                0111-672724/0610593280 	  
Penningmeester   : Dhr. S. Bakx                 
 E-mail	 	 : doggyfriends@hotmail.com  

http://www.nbg-hondensport.nl/
mailto:doggyfriends@hotmail.com
http://www.nbg-hondensport.nl/
mailto:doggyfriends@hotmail.com

