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 WERKHONDEN VERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND 

          Nieuwsbrief januari/februari 2018 

                Opgericht 29 februari 1988 

Van de voorzitter. 
Je ontkomt er niet aan als voorzitter: Ik wil even in 

een kort terugblik kijken naar afgelopen jaar. 

Uitzonderlijk veel cursisten geholpen met hun 

nieuwe aanwinst, meestal met veel succes maar 

soms ook wel minder helaas. Heel veel aan het 

terrein gewerkt en verbeterd. De cursussen 

diervriendelijker gemaakt maar tevens ook ons 

eigen trainingsprogramma. Heel blij ben ik ook met 

de manier waar op we de cursus geven namelijk 

iedereen draagt op zijn of haar manier zijn steentje 

bij en dat is in het verleden ook wel anders geweest. 

Top! Verschillende demo’s gedaan o.a. de Burghse 

Dag, 2 keer voor autistische kinderen die daar 

ongelooflijk veel plezier aan beleven. En zelfs nog 

een demo op het strand. Super! allemaal bedankt 

voor je bijdrage daar aan. Als vereniging een beetje 

een andere koers ingeslagen door de nadruk toch 

wat meer op het zoekhonden/speurhonden 

programma te leggen. Met succes overigens want ik 

zie steeds meer nieuwe enthousiaste gezichten. Ik 

hoop dan ook dat we 2018 doorlopen met 

verdraagzaamheid naar elkaar toe, bereidt zijn om 

elkaar te helpen (ook als iemand het nog niet 

helemaal onder de knie heeft). Ik begrijp van de 

nieuwelingen ook wel dat ze soms denken "dat gaat 

mij nooit lukken". Maar ik beloof jullie, samen staan 

we sterk en kunnen we onvoorstelbaar veel. De een 

wat meer lichamelijk en de andere weer meer 

geestelijk. Als ik vertel dat wij leden hebben die een 

hondje hebben die statistisch gezien helemaal niks 

op onze vereniging zou kunnen doen, maar wel een 

van onze betere speurders is geworden alleen 

omdat ze gewoon volhouden. Dat diezelfde mensen 

gewoon in hun vrije tijd de boel schoon maken en 

het terrein onderhouden! Ieder heeft zo zijn eigen 

kwaliteiten en die moeten we benutten. Blij ben ik 

ook met de hulp die geboden wordt door de nieuwe 

leden bij het uitvoeren van werkzaamheden op en 

rond het terrein! Dank aan onze penningmeester die 

door op de kleintjes te letten toch steeds weer geld 

tevoorschijn tovert zodat we weer nieuwe 

(hoognodige dingen ) aan kunnen schaffen. Laten 

we verdraagzaam zijn en als het ergens niet 

helemaal loopt zoals het moet, praat er over Ik heb 

altijd tijd om te luisteren als je iets dwars zit dus kom 

gerust! Respect ook voor de mensen die een eind 

rijden om juist bij ons te komen trainen. Tevens 

respect voor de oudere garde die ondanks het 

slechte weer of een onbegaanbaar veld toch ook 

steeds weer op komen dagen. Respect ook voor 

nieuwe jonge gasten die naar ons komen om zich 

bont en blauw te laten bijten en dat alleen omdat ze 

denken dat ze dat leuk vinden. Ik hoop dat we in het 

nieuwe jaar elkaar respecteren, ook al hebben we 

niet allemaal hetzelfde doel. Niet iedereen moet zo 

nodig examens of wedstrijden doen en dat hoeft ook 

niet. En of dit nu KNPV of NBG heet zou toch 

eigenlijk niets uit moeten maken. Wat we wel willen 

is dat honden iets leren en dat we kennis 

overdragen naar de mensen die er afgelopen jaar 

zijn bijgekomen. De jeugd heeft tenslotte de 

toekomst. Het is zo’n ongelooflijk mooie hobby 

waarbij we door samen te werken en elkaar te 

helpen enorm veel plezier aan kunnen beleven 

Kortom ik wens iedereen (ook onze honden) een 

sportief, voorspoedig, gelukkig, maar vooral een 

gezond 2018! 
Rinus van der Wielen. 

 
Nieuwerkerk, 1 januari 2018.
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Mechelaar Moos. 
 
Moos en ik trainen voor het Basiscertificaat  
Speurhonden. Dit is een discipline binnen de 
KNPV. Het leuke ervan is,dat je met alle rassen 
en kruisingen daarvan aan een keuring (examen) 
kan deelnemen, met uitzondering van Pitbull-
terriers en kruisingen daarvan. 
Er komt geen bijt(pak)werk aan te pas. 
 
Het africhten van een hond doe je niet alleen. 
Daarom  zit je op een Vereniging. Het is 
belangrijk dat je mensen om je heen hebt met 
kennis en ervaring, die je kunnen helpen met het 
aanleren van oefeningen en zeggen of je iets 
goed of fout doet. 
Vaak zie je of weet je, dat niet van je zelf. Er gaat 
ook veel tijd in zitten. Soms wel jaren om te 
bereiken waar je voor traint. Structuur ,discipline 
en vooral GEDULD is heel belangrijk.  
 
 

 
 
Een hond voelt altijd jouw stemmingen aan. Dus 
heb je een keer je dag niet of gaat het niet zoals 
je wilt, WORD NIET BOOS. 
Zet je hond even terug in de bench of in de auto 
en pak het later weer op. 
Er zijn mensen die vinden dat Mechelaars 
neurotische honden zijn. Daar ben ik het niet mee 
eens. 
Het zijn vrolijke, temperament volle, werklustige, 
slimme, baasgerichte honden met een staart die 
bijna altijd kwispelt. 
Zelfs als Moos de oefening voedsel weigeren 
doet (voor de hond helemaal niet leuk) dan ligt ze 
nog te kwispelen. Als ze niet werkt en niet in drift 
is, kan ze uren rustig in haar bench liggen of als 
ik thuis ben met haar kop op mijn voeten. Zeer 
relaxed dus!!!. 
 
Groet Bea 

 

  
 
  Moos springt breedtesprong(kuil) een onderdeel van het programma Basiscertificaat Speurhonden.   
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      Najaarscursussen 2017 

Halverwege de maand december 2017 werden (eindelijk) de verschillende curssussen voor de meeste 

deelnemers met het examen afgerond. Het veld was nat, natter, natst en de vraag, die steeds werd 

gesteld, was : “Wie heeft er het meeste last van, de hond of de begeleider”?  Duidelijk was wel dat het voor 

niemand een pretje was, maar het weer krijgen wij niet op bestelling, dus was het voor hond en begeleider 

doorzetten. Compliment voor al die doorzetters. (opmerking: de volgende foto’s zijn willekeurig geplaatst en 

hebben niet altijd een relatie met de cursusuitslag waar die onderstaan). 

 

De uitslag van de puppycursus was:  

1. Mexx  Rottweiler   80%   

2. Luna  DSH langhaar   80% 

3.  Yara  Engelse Burdog  79% 
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Uitslag beginners cursus: 

1. Jack  Cane Corso`  82% 

2. Indie  Labrador  80% 

3. Jex  Mechelse Herder 77% 

4. Corona XPodenco  73% 

5. Bibi  Rhodesian Ridgeback door voetwond geen examen 

 

 

        

        

 

 

Uitslag Algemene gehoorzaamheid:  

1. Benthe  Rottweiler  74%  

2. Nanuq GR   geen examen 
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Uitslag cursus gevorderden: 

1. Finn  Labrador  94% 

2. Beun  Onbekend  93% 

3. Goofy Duitse Dog  91% 

4. Utah  X Mechelse Herder 88% 

5. Mexx  Rottweiler  87%  

 

 

     

 

  

 

  

Aanvang cursussen 

voorjaar 2018. 

Een begindatum is nog niet 

vastgesteld. 

Het terrein is nog te nat en 

zal zich ook eerst moeten 

herstellen. Zodra een datum 

is vaststaat, dan zal dat 

worden bekend gemaakt. 
     

 
     

 

     
 

 

 

http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-adult-2
http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-adult-2
http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-adult-2
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  Zo moet het weer gaan worden. Na de (puppytrainng) even dollen met elkaar. 

     

      

 

Weetjes. 

Over teven: 

 Dat teven 2 keer per jaar loops worden. 

 Dat teef meerdere keren gaat plassen voordat ze loops word en dat vulva op gaat zwellen en einde van 

loopsheid van zelf weer slink. 

 Dat loopsheid ongeveer 3 weken duurt. 

 Dat de teef eerst bloed verlies en dat na ongeveer 9 dagen doorzichtig word en dat de teef dat dek rijp is 

en dat die ongeveer ook 9 dagen duurt. 

 Dat loopse teven bij ons gewoon mogen trainen tijdens het volgen van onze gehoorzaamheidscursussen. 

 

      Over Reuen: 

 Dat de testikels voor 6 mnd. in gedaald horen te zijn. 

 Dat er verschillende redenen zijn waarom testikel niet in dalen: 

- het lieskanaal kan te nauw zijn of anderszins niet correct gevormd zijn 

- de zaadstreng kan te kort zijn 

- Er kan een hormonale stoornis aan ten grondslag liggen omdat het indalen onder invloed staat van 

hormonen. 

 Een testikel die in de buik achterblijft, kan zich tumoreus ontwikkelen. In de meeste gevallen is het goed 

aardig is. Maar meestal verschrompelt de testikel en heeft de reu nergens last van. 

 Vroeger zeiden dierenartsen dat het raadzaam was om de testikel chirurgisch te laten verwijderen.  

Tegenwoordig acht men de kans op problemen als men de testikel laat zitten vele malen kleiner dan de kans 

op de ( buik) operatie. 
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     In memoriam Forrest 

      

Op donderdag 1 februari jl. lazen wij op Fb het bericht, dat Forrest, de Duitse herder van de familie 

Straver, was ingeslapen. Het was bekend, dat de problemen met de gewrichten hem steeds meer 

parten ging spelen. Voor allen die hem hebben gekend en meegemaakt was het een verlies, maar 

voor de fam.Straver in het bijzonder. Er is veel met hem getraind voor IPO en ook in zijn nadagen 

kon hij onverschrokken zijn “kunsten” vertonen.  

Goede herinneringen zijn er hoe hij onze kleine Diva, na minder prettige ervaringen met grote 

honden, heeft opgevangen en is mee omgegaan. Het is onvergetelijk hoe hij dit met een klein 

schapendoesje heeft gedaan. Even memorabel zijn de deelnamen aan demo’s en in het bijzonder 

voor de kinderen bij “Aan de Hand”. Alle kinderen mochten hem aaien en soms leek hij bedolven 

onder de kinderhandjes en gaf geen kik. Prachtig was het om te zien hoe hij, met een voorheen 

angstige, jongen aan de wandel ging.  

    

         Waakzaam        Actief op de Brughse Dag 2016         Na speuren met Arlon achter Diva aan 
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Onderhoud binnen en buiten. 

      

 Nadat alles binnen spic en span was en Bianca tevreden, kwam het buitenwerk aan de orde. 

     

   Puin verwerken op de toegangsweg met dank aan Braber Groenvoorziening 

     

En toen moest er een nieuw aggregaat (uit Noord-Groningen) worden opgehaald. Dankzij materiaal van het 

Klusteam Zeeland en gebr.Boot uit Burgh-Haamstede is dat gelukt en op zijn plaats gezet. 

      

 Klusteam Zeeland  Aggregaat (gewicht  > 1000 kg)   Gebr.Boot 

Er gebeurde nog veel meer op het terrein, maar daarover in een volgende Nieuwsbrief.  

In de tussentijd gingen de trainingen met de eigen honden gewoon door (weer of geen weer). Er werden 

zelfs trainingen gehouden in een kleine vrachtauto en één in een discotheek te Renesse. In de Nieuwsbrief 

Maart 2018 meer hierover. Vanzelfsprekend zijn wij al die meewerkende ondernemers erkentelijk. 

http://www.vhg.org/
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Verenigingszaken. 

Over consumpties nog even dit: In een rechtszaak kunnen we het waarschijnlijk niet staande houden om 

leden te verbieden eigen drinken mee naar de club te nemen. Maar het is altijd een goede gewoonte 

geweest dit niet te doen. De Vereniging kan ieder dubbeltje gebruiken. Door gewoon te pakken en bij je 

naam aan te strepen, help je mee de club draaiende te houden. En laten we eerlijk zijn, echte 

woekerprijzen vragen we niet toch? Emily oktober 2016 

 

.    

 

 

      

 

       

  
 

              Rinus van der Wielen voor: Kennels, nachthokken, hondensportartikelen, diervoeder,  

     africhtingsmateriaal. 

     Email: dpsk9dog@worlsonline.nl; , of tijdens cursus en/of traningsavonden. 

 

 

 

mailto:dpsk9dog@worlsonline.nl
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Toekomst: 
De leden hebben tijdens een Algemene Leden Vergadering in meerderheid besloten om het lidmaatschap 
van de NBG (Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen) per 31 december 2017 te 
beëindigen. Tevens is besloten een aansluiting bij de KNPV (Koninklijke Nederlandse Politiehond 
Vereniging) te zoeken. Deze besluiten vergen verschillende (administratieve) aanpassingen. In de 
volgende Nieuwsbrief meer. 
 
Het huidige bestuur wordt thans gevormd door: 
R.van der Wielen,  voorzitter 
M.Verberk,   secretaris 
S.Bakx   penningmeester 
 
 
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  

      

     
 

           
 

             Samenstelling en redactie: Wim van der Linde 


