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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 lezers, hierbij de november editie van de nieuwsbrief WVSD. Helaas zit het weer de laatste weken niet mee en 
zoals we wel meer meemaken wordt het trainen op het veld steeds lastiger. Ook voor de cursisten is het momenteel 
niet prettig trainen. Naar we verwachten hebben we nog twee cursusavonden,  waarvan 1 avond het examen. Dan 
neemt de WVSd qua cursussen een klein winterpauze en gaan we in het nieuw jaar weer verder.  

Gehoorzaamheid 
Het africhten van je hond is niet eenvoudig en met alle ontwikkelingen 
de laatste jaren wordt het er ook niet eenvoudiger op. Er zijn zoveel 
keuzes in africhtingsmethodieken dat je soms door het bos de bomen 
niet meer ziet. Obedience training, Clicker training, power of the pack 
zijn zo maar wat voorbeelden. Welke methodiek moet je nu gaan 
gebruiken? Is er een ideale training? Eigenlijk moet je aan de voorkant 
al weten wat je wilt met je hond. Het soort hond is ook bepalend voor 
die keuze. De keuze voor een jachthond, gezelschapshond of een 
werkhond , maar ook wat je er mee gaat doen, vraagt vaak al om 
verschillende trainingen. Daarbij is het karakter van de hond, maar 
evengoed jouw eigen karakter ook van belang. Als de hond en de 
baas allebei een eigenwijs karakter hebben, wordt het best interessant 
Is de baas zachtaardig en de hond dominant of erg dwars heb je ook 
een uitdaging.  

Als hondengeleider moet je leiden, dit houdt het volgende in:

Je moet de baas worden van de hond en dit vraagt om een 
wisselwerking van onder andere:

Samen spelen, genegenheid tonen en ontvangen, bevelen opvolgen 
(hond) en consequent handelen(baas), duidelijkheid (weet de hond wat 
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je van hem verlangt), het erkennen van autoriteit,van de baas, maar 
ook van de hond (hij ruikt bijv. echt beter het spoor), het vertrouwen in 
eigen kracht, rustfases (baas en hond), verzorging van de hond, het 
werken (elke dag trainen).

Om dit te bovenstaande te bereiken is het volgende belangrijk:

Contact met de hond vanuit een respect voor de begeleider. Dit is te 
bereiken door een juiste timing en dosering gedurende trainingen, het 
brengen van ontspanning door onder andere d.m.v. driftbevrediging. 
Om een optimaal beeld van werklust te krijgen moet men de hond in 
de juiste drift of gedragingsvorm kunnen krijgen (speuren vraagt een 
andere drift als pakwerk).

In principe leert een hond sneller bij een (positieve) beloning en 
afleren door straffen is minder effectief. Het contact met de hond is 
eigenlijk essentieel. Als er geen contact is tussen hond en baas wordt 
het africhten wel erg lastig. Met name het ontwikkelen van het contact  
is  enorm belangrijk. Er is eigenlijk sprake van contact wanneer baas 
en hond regelmatig oogcontact hebben. 

Welke methode je dus ook kiest, weet dus dat belonen van positief 
gedrag op het juiste moment het beste resultaat geeft. Wees een 
leider van je hond en ben ook consequent naar de hond toe. Speel 
met je hond tussen het trainen door en zorg dat jij en je hond echt 
contact krijgen. Dat is best lastig want mensen gedragen zich anders 
als honden. Je moet er echt moeite voor doen. Boos worden heeft 
geen zin, wel duidelijk zijn naar je hond en een stukje acteerwerk kan 
je helpen. Doe eens gek met de hond, wissel van stemhoogte etc. Let 
wel op dat de hond jouw gedrag sneller door heeft als een mens, dus 
alles wat je doet moet wel gemeend en serieus overkomen voor de 
hond. Beter vaak kort trainen als weinig heel lang trainen helpt ook. 


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 
Sven is bijna klaar met de pakwerker cursus. 
Binnenkort examen, succes Sven! 
Nog twee cursusavonden (waarvan 1 examen). dan 
stoppen we even om begin volgend jaar weer verder 
te gaan. We houden jullie op de hoogte. Volg 
regelmatig Facebook voor nieuwtjes.  
Op 10 of 17 januari houden we mogelijk een 
gezamenlijke strandwandeling met aansluitend een 
nieuwjaarsdrankje en hapje. Geef je op bij Margot 
van Damme op Facebook. 

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

