
1 
 

    POLITIEHOND VERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND 

           Nieuwsbrief december 2018   

      
            Opgericht 29 februari 1988 

 

 

   Denk aan mij en mijn dierenvrienden! 
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VUURWERKTIPS HUISDIEREN 
Net als knallende kurken en oliebollen hoort vuurwerk voor ons bij het inluiden van het nieuwe 
jaar. Maar voor huisdieren betekent het afsteken van gillende keukenmeiden en rotjes veel angst 
en stress. Met onderstaande tips houd je de jaarwisseling ook voor jouw hond, kat, konijn of ander 

dier prettig. 
Laat je huisdier langzaam en tijdig wennen aan vuurwerk, met hulp van cd’s of een app met 
vuurwerkgeluiden 
Volg een vuurwerktraining bij een hondenschool. Begin daar wel tijdig mee!  

Op oudejaarsdag  
 Het gebruik van kalmerende medicijnen is niet ideaal. In sommige gevallen wordt het dier wel 

verdoofd, maar blijft het gehoor hetzelfde. Soms wordt het dier zelfs gevoeliger voor geluid. Dan is 
het dus nog steeds angstig, maar kan er niet op reageren. Als de hieronder beschreven 
alternatieven niet werken, overleg dan altijd met je dierenarts voor de juiste medicatie; 

 Laat je hond op oudejaarsnacht al voor 22.00 uur aangelijnd uit; 
 Spreid het avondeten van je huisdier over een langere tijd. Als dieren hongerig zijn, hebben zij 

minder aandacht voor het vuurwerk; 
 Laat je dier liefst zelf een plekje in huis opzoeken waar het zich prettig voelt; 
 Sluit de gordijnen, laat het licht aan en zet radio of TV aan. De prikkels van buiten vallen dan iets 

minder op; 
 Doe uitdagende spelletjes met je huisdier om hem af te leiden. Zorg dat je dier gechipt en 

geregistreerd is en zijn naamkokertje om heeft. Mocht hij onverhoopt weglopen of ontsnappen, 
dan kan hij sneller met je herenigd worden; 

 Reageer niet overdreven. Het dier krijgt daardoor bevestigd dat er iets mis is en dat zijn angst 
terecht is. Gedraag je zo normaal en kalm mogelijk. Dat betekent niet dat je het dier moet 
negeren, behandel hem zoals je dat normaal ook doet; 

 Straf je dier niet bij een angstige reactie. 

Deze tips zijn afkomstig van de Dierenbescherming. 
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De volgende bijdragen zijn ontleend aan “De Politiehond” uitgegeven door KNPN.  

De inhoud is belangrijk genoeg om het artikel integraal weer te geven. 

                          

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


4 
 

 

        



5 
 

 

      



6 
 

De puppy’s in actie tijdens de najaarscursus. 

 

           

De najaars puppycursus is in volle gang en in januari 2019 staan de examens alweer voor de deur. De tijd 

gaat snel en voor sommigen te snel, zeker wat betreft de oefeningen laten leren. Er zijn altijd een paar 

opmerkingen, die bij elke cursus naar voren komen:  

 

1. Thuis doet hij/zij het wel. 

2. Dat gaat mijn hond nooit doen of leert het nooit. 

 

Sub 1. Het is goed om oefeningen thuis te leren, dat is een vertrouwde omgeving. Maar de hond zal in het 

socialisatie proces de oefeningen ook op het trainingsveld, of elders moeten leren en doen. Er zijn dan veel 

extra prikkels en is weigering (voor de hond) een oplossing, maar is het niet voor zijn/haar verdere leven. 

Oefen regelmatig in een vreemde omgeving. 

Sub 2. Dat is gemakzucht van de begeleider, want elke hond kan en wil iets leren. De begeleider moet er 

wel moeite voor doen, want niets gaat vanzelf. Het betekent geduld en nog eens geduld. Ter illustratie: 

onze hond wilde geen buisje apporteren, het heeft een jaar van “bloed, zweet en tranen” (figuurlijk dan) 

gekost, maar het is uiteindelijk gelukt. De les is “niet opgeven”.  
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  En de voorzitter moet ook aan de slag met zijn (jonge) Jacky 

 

  Alle hens aan dek om Finn aan het blaffen te krijgen (en is gelukt!). 

 

“Nieuwe”jas showen   voorzichtige stappen op de ladder. 

 

 

        

Kennels, nachthokken, hondensportartikelen, diervoeder, africhtingsmateriaal. 

Email: dpsk9dog@worldonline.nl;  www: http/welcome.tn/dpsk9s. 

 

mailto:dpsk9dog@worldonline.nl
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Oefendag (en avond) in Gierle (B). Deelnemers van Phv Schouwen-Duiveland, Mick, Mylo en Femmy. 

 

 

Phv Schouwen-Duiveland was (ook) te gast in Eerde.(artikel overgenomen van website Phv Mortel). 

“Ter nagedachtenis aan een van de nestors van de KNPV hondensport Dhr. Toon School werd afgelopen 

zondag 25 november 2018 te Eerde bij speurhondenvereniging “de Trouwe Helper” de jaarlijkse 

speurhondenwedstrijd gehouden. 

Om de herinnering aan deze,  dit jaar overleden, hondensportman in hart en nieren, in de toekomst levend 
te houden, zal deze wedstrijd in de toekomst als de “Toon School Memorial”, door het leven gaan en 
ieder jaar als nationale speurhondenwedstrijd op de agenda van speurhondenvereniging de Trouwe Helper 
uit Eerde en van de KNPV prijken!! 
Zondag was het de eerste editie! 
Met 12 deelnemers afkomstig uit diverse delen van Nederland en twee keurmeesters uit het hoge Noorden, 
de heren Bellinga en Hebbink is het een spannende dag geworden. Door de diverse combinaties werd tot 
laat in de middag gestreden om de hoogste eer. Ook dit keer fungeerde de discipline sorteren weer als 
scherprechter en vielen een aantal combinaties die tot dan goed hadden gepresteerd ver terug. Een van de 
dochters van Toon School, Karin School, trad in haar vaders voetsporen en had te kennen gegeven graag 
bij de prijsuitreiking aanwezig te willen zijn. Als winnaar deze dag kwam wel een heel verrassende 
combinatie uit de bus in de persoon van Wiet Scharoo met zijn Jack Russel “Bowie”. Wiet en Bowie 
ontvingen de felicitaties en de beker voor de eerste plaats uit handen van Karin School, hetgeen deze dag 
wel heel bijzonder maakte. Een top prestatie van deze combinatie die maar weer eens bewijst dat je 
niet groot hoeft te zijn om tot grote daden te komen!” 
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UITSLAG TOON SCHOOL MEMORIAL                           25 november 2018 

Plaats Geleider Hond Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV Totaal 

1e Wiet Scharoo Bowie 50 42 118 10 9 229 

2e Nathalie Wassen Bobbie 47 48 120 0 7 222 

3e Danielle van der Donk Raaf 47 47 98 7 8 207 

4e Sjaak Evers Jet 49 50 85 10 10 204 

5e Marieke van der Burgt Nessy 50 48 84 10 10 202 

6e Mildred Bertelkamp Hunter 32 44 121 2 2 201 

7e Geert Kroeze Novan 49 49 79 10 8 195 

8e Bert Vennix Robbie 46 44 85 8 10 193 

9e Daan Schop Randy 50 47 75 10 10 192 

10e Gudo de Wilt Willem 50 48 65 10 9 182 

11e Guus Melis Kira 50 39 57 10 9 165 

12e Willie Frints Carlos. 49 37 3 10 10 109 

 

    

 De prijswinnaars met op 1 de Jack Russel Bowie  Mikayla In zijn jonge jaren. 

 

   

  

Autobedrijf Landegent B.V.     In actie 31 mei 2015. 

De Roterij 22 

4328 BA Burgh-Haamstede 

 

 

https://www.burgh-haamstede.info/
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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. 
 
 
Zonder tegenbericht geeft u de Vereniging 
(Phv.Schouwen-Duiveland) toestemming om uw 
gegevens te beheren. Een bericht kunt u sturen 
naar belinde@zeelandnet.nl. 
Foto’s van uw hond maken, is tijdens de cursus 
toegestaan, mits u de instructie niet hindert. Wilt u 
een foto maken van een andere hond (cursist of 
lid Phv.Sch-D), al dan niet met begeleider, vraag 
dan eerst toestemming. Het voorkomt problemen 
achteraf. 

 

 Bart aan tafel om zich te verantwoorden. 

Leden en sponsors dank voor de bijdragen. Foto’s van 

leden en deels ontleend aan De Politiehond nummer 7 

KNPV 

Redactie: Wim van der Linde 

 

Trainingstijden: 

Appèl & manwerk: 

Dinsdag  20.30-23.00 uur  

Vrijdag   19.00-23.00 uur 

Speuren: 

Zondag   10.00-12.00 uur 

  

Gehoorzaamheidscursussen: 

Dinsdag  19.30-20.15 uur 

 

Trainingsadres:    

Omloopsweg 19, 

4328 EC Burgh- Haamstede  

 

 
Door instructeurs en andere leden van de 
Vereniging worden foto’s gemaakt voor de eigen 
instructie en soms gebruikt in de Nieuwsbrief. 
Indien u bezwaren heeft tegen het maken van 
een foto, of groepsfoto’s, waarop u zou kunnen 
staan en/of tegen plaatsing in een Nieuwsbrief 
laat dit dan even weten. Een bericht kunt u sturen 
naar: belinde@zeelandnet.nl. 
 

 

 

 

 

Mooie feestdagen en een gezond 2019 

namens de Phv Schouwen-Duiveland. 

   

      

 

     
  

mailto:belinde@zeelandnet.nl
mailto:belinde@zeelandnet.nl

