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     WERKHONDEN VERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND 

              Nieuwsbrief maart 2018 

              

                      

                  Opgericht 29 februari 1988 

 

                 30 jaar WVSD  
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Op 2 maart jl. werd (op bescheiden) schaal het 30 jarig bestaan van de WVSD gevierd met een hapje en 

een (bubbel) drankje. 

  

 

 

 Maar snel is het over tot de orde van dag en moet er onderhoud aan het terrein, kantine en 

 toestellen worden gepleegd. 
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Nieuws van het cursusfront: 

Op dinsdag 3 april 2018 starten onze gehoorzaamheidscursussen. Voor informatie en aanmelding: 

doggyfriends@hotmail.com. 

Voor alle deelnemers aan een cursus attentie voor de geldende regels op het terrein! 

Regels Gehoorzaamheidscursussen. 
 

1. De cursus start altijd om 19.30 uur; zorg dat u op tijd bent en uw hond heeft uitgelaten; 
2. De cursist informeert bij verhindering de instructeur 24 uur voor de aanvang van de les; 
3. Laat uw hond even in de auto tot de instructeur aan geeft, dat u de hond kan halen; Het is 

vaak druk bij de ingang van het veld, misschien zijn er leden bezig met hun eigen hond of 
met een probleemhond. We willen onplezierige ervaringen voorkomen. 

4. Houdt uw hond altijd bij de andere honden weg, ook al zijn het pups. Niet iedere hond vindt 
pups leuk en sommige honden zijn misschien bang (angstbijten). Er kunnen ook 
probleemhonden op cursus komen. Tijdens de cursus is er op gecontroleerde wijze tijd en 
ruimte om de honden kennis met elkaar te laten maken; 

5. Het is niet toegestaan andere honden te aaien of te voeren; 
6. Op het terrein van de Vereniging dienen de honden – behoudens uitdrukkelijk verzoek van de 

instructeur – aangelijnd te zijn; 
7. Cursisten kleden zich passend voor een hondentraining, goede stevige schoenen en kleding die 

tegen een stootje kan; 
8. Uw hond moet tijdig zijn ingeënt met de juiste entingen. Raadpleeg uw dierenarts of de 

instructeur als u daar vragen over heeft. Bij aanvang van de cursus wordt het entingsboekje 
gecontroleerd; 

9. Als de hond loops is, of lichamelijk niet in orde, overlegt de cursist eerst met de instructeur 
alvorens hij/zij aan de les deelneemt; 

10. Bij minderjarige cursisten tekent de ouder/wettig vertegenwoordiger het formulier. 
11.  Indien uw hond zijn behoefte doet op het veld, is het aan de begeleider dit op te ruimen. U 

draagt altijd poepzakjes bij u; 
12. Wij zijn een (gezellige) Vereniging en indien u het leuk vindt om na afloop nog even naar de 

training van de leden te kijken, dan bent u van harte welkom. Voor consumpties kunt u een 
consumptiekaart aanschaffen bij uw instructeur en nog even gezellig blijven napraten, 

13. Na afloop van de door u gevolgde cursus, en het hierbij horende examen, evalueren wij met u 
de vorderingen van zowel de hond als de begeleider. Hieruit kunnen adviezen volgen voor de 
toekomst, zoals het volgen van vervolgcursussen, maar ook bijvoorbeeld door te stromen naar 
IPO- of KNPV-training en die volgen bij onze Vereniging. 
 
 

      

Kennels, nachthokken, hondensportartikelen, diervoeder, africhtingsmateriaal.Email: dpsk9dog@worlsonline.nl; 

http://welcome.tn/dpsk9s 

mailto:doggyfriends@hotmail.com
mailto:dpsk9dog@worlsonline.nl
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Hondengedrag: 

 Dat een zeer zelfverzekerde reu niet uitvalt en nooit een vechtpartij met een andere reu gaat beginnen. Een 

zelfverzekerde reu heeft genoeg om met zijn houding duidelijk te maken wat de verhoudingen zijn. Ook heeft 

een zelfverzekerde reu een groot conflict oplossend vermogen en doet er alles aan om een eventueel conflict 

uit de weg te gaan. 

 Dat het begrip dominant veel wordt gebruikt als karakter typerend gedrag. Maar de werkelijke betekenis van 

dominant is: Een dier die, binnen een sociale groep, de leiding heeft. 

 Dat castratie geen medicijn en oplossing is voor “probleem gedrag” of “ongewenst gedrag” zoals bijvoorbeeld: 

uitvallen, rijden, vechten met andere honden, slopen, trekken aan de lijn, weglopen of iets dergelijks. Wat wel 

helpt is een goed gemotiveerde baas, die actief deelneemt aan de gehoorzaamheidcursussen. Bovendien in 

de spiegel durft te kijken en zich afvraagt: waar schiet ik als baas te kort? Mocht u problemen met de hond 

hebben, ongeacht wat, dan staan wij, uiteraard met woord en daad, voor u klaar en helpen u om het probleem 

op te lossen. 

 Waarom leren wij de cursisten om bij het volgen met de linkervoet te beginnen? Vanuit het nest leert de pup 

van de moeder om met de linker poot weg te stappen en moet volgen. Als de moeder twijfelt, of als pup moet 

leren blijven, dan stapt de moeder met rechter poot weg. Als de pup meekomt en stapt met de rechter poot 

weg, dan geeft de moeder direct een correctie. 

 Waarom zijn de halti/gentle leader/ follow me/ bij ons niet toegestaan? Tijdens het gebruik van deze 

hulpmiddelen ben je continu bezig met corrigeren van de hond. Over de bek bijten is een dominante 

handeling en wordt door honden, onderling, weinig toegepast. Met deze hulpmiddelen wordt hond ongeacht 

wat hij doet, continu gecorrigeerd. Het gevolg is, dat de hond zich serieus bedreigd voelt. Tussen honden 

onderling zie je nooit dat continu dominante handelingen worden uitgevoerd. De eigenaar doet dit wel bij 

gebruik van de halti/gentle leader/follow me/, vandaar dat wij die hulpmiddelen niet meer gebruiken.  

Wat ook meespeelt bij die hulpmiddelen is, dat de kans op nekhernia’s en andere nekproblemen kunnen 

ontstaan. Dit omdat de hond zich, na opwinding, soms zo hard corrigeert of de eigenaar heeft er een ruk aan. 

Vandaar dat wij gewone halsbanden gebruiken. 

 Over halsbanden heerst er in de hondenwereld een fabel, dat halsbanden nekproblemen zouden veroorzaken 

en alle honden een hondentuig zouden moeten dragen. Maar dat is echt een grote fabel, want bij normaal 

gebruik zijn er geen medische- en gedragsmatige redenen om een halsband te gebruiken. Onze ervaring is 

dat honden zonder problemen goed op te voeden zijn met een halsband. Je hebt goed contact en controle 

over de hond en de hond ervaart hier totaal geen last van te hebben. Dus het gebruik van een halsband is 

(medisch) verantwoord voor uw hond. Bij het gebruik van tuigen heb je weinig controle over de hond en wordt 

uitvallen juist vaak gemotiveerd. Tuigen zijn van nature ontwikkeld voor het trekken en daar zijn ze uitstekend 

voor geschikt. Met een tuig geef je de controle aan de hond, maar wij gebruiken tuigen daarom wel om te 

speur- zoek- en bijtwerk te doen. 

 Als uw hond naar een andere hond uitvalt en u pakt de lijn zo kort dat die daardoor strak komt te staan, dan 

wordt de hond juist gemotiveerd en aangemoedigd om dit gedrag te vertonen, want de hond voelt zich door u 

gesteund. Wat moet u dan wel doen? Zorg dat de lijn slap blijft en leidt hem af met zijn favorieten speeltje of 

iets heel lekkers. Lukt het uzelf niet om dit gedrag op te lossen, geen probleem, wij staan klaar om u te 

helpen. Vaak zijn tips voor de eigenaar al voldoende om dit (ongewenste) gedrag op te lossen. 

 Wist u, dat een hond die naar andere honden uitvalt u niet wil beschermen maar juist onzeker is over de 

situatie en zijn rangorde, waarin hij verkeert? 

 Mensen denken vaak (in de volksmond), dat als veel met andere honden wordt gespeeld, dat het goed voor 

de hond is, omdat hij daarna lekker moe van de wandeling is. Maar helaas dat is niet waar. We zetten weer 

even de bril van onze mensen ogen af en zetten de hondenbril op. Je ziet dan door deze bril, dat de honden 

moe zijn omdat ze met het bepalen van de rangorde druk zijn geweest en in deze onderhandeling eigenlijk 

veel stress hebben ervaren. Het is dus een misverstand dat het leuk voor de hond is om, in pension of 

dagopvang, hele dagen met andere honden te spelen. Ja, het is voor ons wel fijn, dat de hond lekker slaapt, 

maar is het ook zo leuk voor de hond geweest. Nee, eigenlijk niet, de hond wordt hier over geprikkeld en 

gestrest van, omdat hij steeds zijn rangorde moet regelen en handhaven. Ook hierdoor kunnen op langere 

termijn gedragsproblemen ontstaan. 

             



5 
 

Voedingsrichtlijnen per dag voor puppy’s en jonge honden. 

Volwassen 

lichaamsgewicht 
Leeftijd in maanden 

  < 2*  2 - 4 * 4 - 6 **  6 - 9 9 - 12 

   1 - 3 kg  60 gr.    55 gr.  45 gr. 40 gr. 35 gr. 

 3 - 10 kg  55 gr.  45 gr. 40 gr. 35 gr. 25 gr. 

 10 - 20 kg  45 gr.  35 gr.  25 gr. 25 gr. 20 gr. 

 20 - 35 kg  40 gr.  35 gr.  25 gr. 20 gr. 20 gr. 

 > 35 kg  40 gr. 40 gr.  30 gr. 20 gr. 20 gr. 

Per kg huidig lichaamsgewicht 

* verdelen over 4 maaltijden per dag  

** verdelen over 3 maaltijden per dag 

Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater 

 

                               
                   

 

 

        

             Dit ruiken honden in de stad. 

http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-puppy-2
http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-senior-2
http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-adult-2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=889779127858444&set=gm.1102131366590317&type=3
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Sorteren, zal het lukken? 

In het Keuringsreglement (KNPV) Basiscertificaat Speurhonden staat onder afdeling 3 D “Het sorteren van 

voorwerpen”. De beschrijving van de oefening geeft aan, dat de hond een buisje moet apporteren en uitsluitend de 

lucht van de aangewezen persoon draagt en ligt bij 2 (wij doen soms 4) andere gelijke geneutraliseerde buisjes. De 

maximale tijd is drie (3) minuten. Er is aangegeven hoe de oefening begint en eindigt, de omschrijving van het terrein 

en een omschrijving van de te gebruiken materialen (RVS buisjes, 2 geneutraliseerde tangen, sorteerbank en glazen 

potten met sluitende deksels). 

 
De vraag is/was, hoe krijg je die oefening aangeleerd?  

Wij begonnen (als leken) met een (geleend) RVS buisje. Dat was vanaf het begin geen succes. Een hond(je) met 

weinig buitdrift en alle vreemde dingen eng vindt, probeer dan maar eens dat programma voor elkaar te krijgen. Een 

verbetering trad op, toen wij een aluminium buisje te leen kregen en daarmee aan de slag gingen. Mede omdat de 

buitdrift gering was, werd het alu-buisje met de voortanden gepakt met gevolg dat het regelmatig viel. Op advies 

werd  het buisje met tape omkleed en net zo lang geprobeerd tot het goed in de bek werd genomen. De volgende 

stap was om steeds meer van het tape te verwijderen. Met heel veel geduld en beloning (!) lukte het vasthouden. 

Daarna kon de volgende fase worden begonnen en dat was het apporteren. Wij zijn begonnen in de huiskamer op 

een tapijt, vervolgens op een houten- en daarna stenenvloer. Toen ook het apporteren op het gras goed ging, 

hebben wij een metalenplaat genomen en daar het buisje opgelegd.  

 
Dat ging in aanvang ook niet goed, want dat was vreemd en dus doe ik het niet (dacht de hond kennelijk). Met weer 

veel geduld en belonen, werd ook deze truc geleerd en moest het alu-buisje voor een RVS exemplaar worden 

vervangen. Dit had tot gevolg, dat er niet één maar meerdere stappen moesten worden teruggezet, want onze 

madam weigerde elke medewerking. Het zijn van die momenten van heel diep zuchten en maar doorgaan in de 

hoop dat het kwartje gaat vallen. Mede dankzij “aantrekkelijke” beloningen kreeg ze deze vorm van apporteren 

uiteindelijk onder de knie. Toen was het tijd om de sorteerbank tevoorschijn te halen. Weer het oude liedje, het is 

vreemd, dus doe ik het niet. Vervolg zie pagina 7. 
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De oplossing werd gevonden door met de sorteerbanken in de rustige omgeving van thuis te gaan oefenen. Het 

resultaat was verbluffend en binnen redelijke termijn was het sorteren (met 3 en 5 buisjes op de bank) geleerd. 

Toen gebeurde er iets opmerkelijks, de hond liep, in tegenstelling tot eerdere oefeningen, aarzelend naar de 

sorteerbank pakte het (goede) buisje met de voortandjes vast, maar liet het gelijk weer vallen. De hond schrok zo 

van het lawaai, dat ze wegliep en elke verdere poging tot apporteren resoluut weigerde. Toen werd het oude ritueel 

herhaald en opnieuw begonnen met een enkel buisje op tapijt, hout en steen te laten apporteren. Dat ging boven 

verwachting, dus daar lag het probleem kennelijk niet, maar wat was het dan wel? Na een paar dagen “rust” roken 

wij zelf een vreemde scherpe geur, die van de geneutraliseerde buisjes en sorteerbank afkwam. Als het voor de 

mens onaantrekkelijk is, dan is dat het zeker voor een hond. Wat was het geval? Wij maakten de buisjes en de 

sorteerbanken, om te neutraliseren, elke keer met een huishoudmiddel schoon. In werkelijkheid ging er een 

chemische reactie ontstaan, die een zeer onaangename geur verspreidde. De hond deinsde daar terecht voor terug. 

Na alles met lauw water te hebben afgesopt en gedroogd konden wij weer aan de slag, maar dat was te optimistisch 

gedacht, de hond bleef weigeren. De oplossing werd uiteindelijk gevonden in het volledig inpakken (met een grote 

badhanddoek) van de sorteerbank. Toen dat lukte, heel langzaam de badhanddoek verwijderd, zodat één voor één 

de buishouders vrij kwamen. Het lijkt eenvoudiger dan het is, maar het was een proces van twee stappen voorwaarts 

en één (soms ook twee) achterwaarts. Uiteindelijk kon de handdoek achterwege blijven en werd de oefening met de 

2e sorteerbank uitgebreid. Daarna ging het snel en werd met respectievelijk drie en vijf buisjes gewerkt.  

Het was opvallend dat de hond, een voor haar doen “buitengewone” buitdrift laat zien. Ze loopt nu, niet als een 

wilde, op haar gemak langs de buisjes (die allemaal los liggen)ruikt en pikt er de goede uit. Om de oefeningen ook in 

andere omgevingen te kunnen oefenen, hebben wij zelf sorteerbanken aangeschaft. Tot op heden zijn wij daar zeer 

content mee en er komt een dag dat “madam” haar kunnen op het clubterrein kan en zal laten zien. Die dag (avond) 

was er vrijdag 23maart jl. toen was het uur “U”. De start werd onderbroken door ietwat luidruchtige toeschouwers, 

maar toen de rust op het (ere)terras was weergekeerd, ging het sorteren probleemloos. De uitvoering van deze 

oefening sorteren kan als geslaagd worden aangemerkt. Nu nog werken aan het beluchten door een “vreemde”. 

Kern van dit verhaal: langzaam opbouwen, goed belonen en heel veel geduld. Wim.v.d.Linde 

 
 Wachten op commando.  Ruiken, ruiken ……           Goede buis geapporteerd! 

 

 

    
      Asco 1 jaar 
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        Onze elektriker Jan aan het werk (geweest). 

 

 
 

         Tijdelijke (verdeel)oplossing    Extra buitenverlichting. 

 

 

 

Van de bestuurstafel: 

1.  Na vele jaren (16) heeft onze secretaris, Ria Engelen, haar functie neergelegd. De WVSD is haar 

 zeer erkentelijk voor al het (vrijwillige) werk dat zij voor de WVSD heeft gedaan. Op een nader te 

 bepalen moment zal op gepaste wijze onze dank worden overgebracht.  

2. Haar opvolger is Martin Verberk geworden. Hij zal met behulp van Ria worden ingewerkt, want 

 binnen een Vereniging is een secretaris de centrale figuur. 

3.  De notaris werkt aan vernieuwde statuten om de besluiten van 7.11.2017 (opzeggen NBG en 

 aansluiten bij KNPV) vorm te geven. 

4. Om een KNPV erkenning te verkrijgen moeten de statuten worden aangepast. Zodra de vernieuwde 

 statuten klaar zijn, kunnen de leden daarover beslissen en kan de (verplichte) deponering bij de 

 Kamer van Koophandel plaatsvinden. 

4. De vereniging zal, na goedkeuring en deponering van de statuten, onder een “nieuwe” naam haar 

 activiteiten voortzetten. Voorlopig is de “oude” naam WVSD nog van kracht. 

 

 Het bestuur bestaat nu uit:  Rinus van der Wielen,  voorzitter 

     Martin Verberk  secretaris 

     Sven Bakx   penningmeester 

 

 

 

     

http://www.vhg.org/
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    Zaag- en timmerwerk om een hoge brug te maken 
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           De aanvang cursussen is vastgesteld op dinsdag 3 april 2018. 
 
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  

 

 

         

 

 

     

                      
     

 
 

     Leden en sponsors, dank voor de bijdragen. 

     Redactie: Wim van der Linde       


