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demonstratie door de 

WVSD op de Burghse Dag 
2015 en van VZH / IPO 
examens in juni 2015.
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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 
Beste lezer, het is weer enige tijd geleden dat de WVSD een nieuwsbrief uitbracht. Het maken van de nieuwsbrieven 
was afgelopen tijd een beetje in het slop geraakt .  Het regelmatig maken van de nieuwsbrief is best een flinke klus en 
daar is niet altijd tijd voor.  We proberen dit nu weer regelmatig te doen. Zeker omdat de laatste jaren de vereniging 
behoorlijk actief is op gebied van examens, cursussen en we behoorlijk wat nieuwe leden leden hebben.  

Gehoorzaamheid 
De gehoorzaamheidscursussen van de Werkhonden Vereniging 
Schouwen-Duiveland zijn gericht op het verbeteren van het contact 
met de hond en zijn of haar baas. Het is niet mogelijk om in een 
relatieve korte tijd van de cursus een perfect werkende baas - hond 
verhouding te krijgen, waarbij de hond een hoogstaand apel laat zien 
en de baas het africhten helemaal in de vingers heeft. Op de 
vereniging werken de leden jaren aan het perfectioneren van de 
oefeningen. Het belangrijkste is in ieder geval het ontwikkelen van het 
contact tussen de hond en de baas. Niets is vervelender als de hond 
geen aandacht voor de baas heeft, maar wel in alles wat er in de 
omgeving gebeurt. Zekere als er andere honden lopen gaat de meeste 
aandacht in het begin naar die honden en minder naar de baas. Dat is 
op zich niet vreemd, want honden spreken een eigen taal en vinden 
het wel prettig als de verhoudingen duidelijk liggen. Lichaamstaal van 
honden is voor alle honden eenvoudig te herkennen. “ Kom je spelen? 
Ga weg want ik vind jou eng! of begrijp wel dat ik hier de hoogste in 
rangorde ben!”  zijn signalen die de honden elkaar in houding en 
gedrag geven. Om die taal te begrijpen hoeven honden niet naar 
school, dat krijgen ze mee met hun geboorte. Over het algemeen
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snappen de meeste mensen maar weinig van die hondentaal. 
Angstgedrag leggen we uit als agressie en samen lekker op de bank 
zitten met de hond is gezellig, maar voor de hond is dit echt weer een 
stapje hoger op de rangorde in de roedel. We moeten ons dus meer 
verplaatsen in de belevingswereld van de hond. Hierbij is het 
belangrijk dat de hond jou gaat zien als het ideale maatje, waar hij of 
zij graag wat wil doen. Dus rode draad in alle lessen is het contact 
tussen baas en hond te verbeteren. Aandacht krijgen van de hond is 
niet iedereen gegeven. Je moet kunnen toneelspelen, gek kunnen 
doen en de juiste prikkel afgeven aan de hond zodat die alle aandacht 
voor jou gaat krijgen. Aandacht kan je gaan krijgen door de hond te 
belonen op het juiste moment met een beloning. Belonen kan met 
stukjes voer, samen spelen met een speeltje, op hoge stem de hond 
prijzen, klikken met een clicker. Er zijn talloze manieren. Kies welk 
middel wat het beste bij jou of bij de hond past. Kijk wat de hond 
positief prikkelt in je contact en gebruik dat bij de training. Belangrijk 
is dat je een hond beloont of corrigeert op het juiste moment. Dat 
moment is wanneer de hond het besluit neemt iets te gaan doen of 
niet te willen doen. Het is ontzettend lastig op het juiste moment in te 
grijpen of te belonen. Mensen die dit goed kunnen bereiken veel 
sneller resultaat met africhting van de hond. Let dus goed op het 
gedrag van je hond, want meestal zie je al aan zijn houding of het 
gedrag dat de hond iets gaat doen. Te vroeg of te laat belonen en/of 
corrigeren heeft geen tot veel minder effect.  Honden africhten is hard 
werken en vooral goed nadenken wat en waarom je iets doet. Op de 
cursus trainen wij de baas over het algemeen meer als de hond!

Foto’s  
Deze mooie mooie foto’s 
zijn altijd leuk om te 
plaatsen op website of in 
nieuwsbrief. Heeft iemand 
ervaring met fotograferen, 
neem een camera mee, dan 
kunnen we regelmatig 
andere foto’s plaatsen. In 
de zomer kan het filmen 
van de training ook van 
meerwaarde zijn. Dan zie 
je terug wat goed, minder 
goed of slecht gaat!

W.V.S.D. IN BEELD
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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 
We streven steeds naar verbetering van onze 
club. Ten behoeve van de cursus en training 
hebben extra materialen aangeschaft. (zie ook 
geel verstek op voorpagina). Leden volgen 
regelmatig cursussen om bij te blijven in de 
hondenafrichting. Momenteel gaat Sven naar de 
NBG pakwerker training en binnenkort volgen 
leden een workshop om de nieuwste 
ontwikkeling in IPO training te ervaren.  

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
http://www.wvsd.eu
http://www.facebook.com/groups/163468680456595
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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

