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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.nl.  

Wilt u adverteren in de nieuwsbrief en op de website! Neem contact op met 
de WVSD.  

http://www.wvsd.nl
http://www.wvsd.nl
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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. 
21 juni 2016 start er weer een nieuwe cursus!

W.V.S.D.

De Nieuwsbrief 
Ook in augustus waren we weer flink in de weer met de club. Twee demonstraties (Burghse Dag en “Aan de Hand” , 
extra trainingen, ja we zijn best een actief clubje. Leuk dat ook (voormalige) cursisten met hun honden hun 
vaardigheden konden laten zien. Nu wordt het weer tijd om de hondjes weer in het gareel te krijgen voor toekomstige 
examens in de hondensport. Fijn dat we ook dankzij diverse mensen veel beeldmateriaal hebben gekregen.

Van Pup naar Werkhond 
Negen maanden oud is Arlon 
nu. Groter en zwaarder als 
mijn bijna negen jaar oude 
Forrest. wat is die puppy tijd 
toch snel voorbij. De twee 
kunnen het nog prima met 
elkaar vinden. De ouwe 
probeert nog wel de hogere 
rangorde te behouwen en 
de jonge pakt steeds meer 
ruimte om te stijgen in de 
rangorde. Hij toont nog wel 
genegenheid en respect voor de oudere hond, maar 
probeert met allerlei tactieken hem slim af te zijn. Verder 
is hij sneller dan de oude en maakt daar gretig gebruik 
van bij zijn treiterige spelletjes. Als hij er niet meer 
onderuit kan laat hij zich snel op de rug vallen en 
gedraag zich (een beetje schijnheilig) onderdanig naar de 
oudere hond. Om daarna weer gelijk verder te gaan met 
zijn ondeugende spelletjes. Het is grappig om te zien 
hoe dat ontwikkeld en eigenlijk ook leerzaam om dit 
waar te nemen.
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W.V.S.D. IN BEELD

Ook honden onderling spelen een 
soort theater en rituele dans rond 
de rangorde. In de africhting is dat 
naar mijn idee goed om te weten. 
Honden tonen respect naar de 
roedel leider, maar zijn eigenlijk ook 
met een eigen agenda bezig. Hoe 
kan hij met bepaald gedrag er beter 
van worden, hoe doet hij net alsof 
hij onderdanig (of gehoorzaam) is, 
maar kan hij toch zijn eigen zin doordrijven. Onvoorwaardelijke 
gehoorzaamheid lijkt toch niet altijd aanwezig. Er moet sowieso een 
voordeeltje te behalen zijn. Belangrijker lijkt de drijfveer: wat levert 
zijn gedrag hem op? 

Naast dit alles zie je tussen de twee honden ook goed de 
lichaamstaal, waar we het in een eerdere nieuwsbrief over hadden. 
Het aannemen van een onderdanige houding, het dominant de 
eigen bek over de bek van de lager in rangorde staande hond 
leggen, maar zeker ook het likken van de mondhoeken bij de 
oudere hond door de jongere hond. Af en toe toch zogenaamd 
borstelen, wanneer het spelletje wilder wordt. Uitdagen tot spelen. 
Met name dit spelen lijkt overigens de sleutel bij de africhting van 
mijn jonge hond. Hij speelt graag en veel. Daarnaast kan hij prima 
zelf spelen en vermaakt zich bijvoorbeeld met het in de lucht gooien 
van allebei voorwerpen om er daarna bovenop te springen. 
Plichtmatig alleen africhten wordt het, vermoed ik, niet. Ik zal 
tussen en tijdens het africhten hem veel moeten prikkelen met 
spelletjes en enthousiasme. Nog een opvallende eigenschap heeft 
mijn jonge hond. Hij is bijzonder slim en zelfs bijna geslepen in de 
omgang met de oudere hond. Vaak zie ik hem de oude in veiling 
nemen met spelletjes. Bij wijze van spreken zie ik hem zelfs eerst 
een plannetje verzinnen over hoe iets gaat aanpakken. Die slimheid 
kan je gebruiken in de africhting, maar het kan zich ook tegen je 
keren, omdat hij snel alles door heeft en alternatieven gaat 
verzinnen, di hem beter uitkomen. Ik merk de laatste tijd weer 
goede vooruitgang, dus gaan we er weer enthousiast tegen aan!
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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. 

    Op de vereniging trainen we het laatste jaar veel meer verschillende oefeningen. Dit komt doordat 
oefeningen uit het IPO programma en ook uit de KNPV programma’s door elkaar worden getraind. Er zijn 
leden die graag meer het KNPV programma willen doen, maar ook is het IPO programma nog steeds in 
beeld. De grote verschillen zijn dat het KNPV programma veel gevarieerder is in de oefeningen. Het IPO 
programma lijkt daarnaast weer wat saaier. Het appel bij het IPO is daarentegen weer strenger. Bij 
examens let daar de keurmeester het meeste op en trekt veel puntjes af als het rommelig is. Het heeft 
wel iets weg van streven naar perfectie bij het uitvoeren van de oefeningen. Bij de KNPV lijkt dit weer wat 
minder. 


Het door elkaar trainen van de oefeningen hoeft op zich geen probleem te zijn als je maar gedoseerd 
traint. Je kunt niet alle oefeningen op 1 avond perfectioneren. Je moet keuzes maken welke oefeningen 
je gaat trainen en met name die op de verschillende onderdelen trainen. In de basis is het sowieso 
belangrijk dat je in ieder geval altijd een stukje strak appel draait. Je merkt dat wanneer je begint honden 
vaak toch een beetje wakker moeten worden, zo van, o ja we gaan werken. Nadat je even strak appel 
heb gedraaid kan je beginnen met de technische oefeningen, zoals springen, apporteren etc. Of je nu 
KNPV of IPO doet, het appel is de basis. Als je de hond goed kan laten volgen en hij luister 
onvoorwaardelijk naar je, heb je daar weer gemak van bij manwerkoefeningen, waarbij de hond hoger in 
drift komt. Goed appel is de basis voor veel oefeningen. Je hebt zelf meer rust als de hond beter in appel 
staat en je lastige driftoefeningen gaat doen. Het is maar wat vervelend als je alleen maar bezig ben om 
de hond een beetje in het gareel te houden en je daardoor maar half aandacht heb voor de uit te voeren 
manwerkoefening. 


Bij het speuren ben ik een voorstander van het altijd volgen van dezelfde voorbereiding. Spoortje 
uitlopen, hondje uitlaten, in alle rust het hondje pakken zonder veel externe prikkels, gematigd volgend 
naar de start van het spoor, hondje afleggen en daarna rustig, maar wel enthousiast de hond op het 
spoor zetten en spoor uitlopen. Honden zijn gewoontedieren, dus maak daar gebruik van Zoeken en 
speuren is ook een soort drift, maar vraagt toch echt wat meer rust van de hond. Bij het manwerk 
daarentegen maak ik de hond al wat scherp als ik hem uit de auto haal. Op die manier merken de 
honden vaak al wanneer je ze pakt wat we gaan doen en in welke drift ze moeten komen. 


REGELS
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WVSD Nieuws bulletin 
De WVSD heeft een eigen website www.wvsd.nl  
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 
Bij het versturen van de nieuwsbrief blijkt wel eens 
dat het e’mailadressen niet kloppen. Krijg je niets meldt dit 
bij jacques.straver@zeelandnet.nl  

SPONSORS
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. 

Diversen 

Op dinsdag 13 september 2016 starten weer de nieuwe 
gehoorzaamheidscursussen. Puppy’s, beginners en gevorderden 
zijn van harte welkom. 


Het is trouwens wel fijn dat andere leden wat meer met de 
instructeurs mee gaan lopen tijdens de cursussen. Je steekt er 
altijd weer wat van op, zeker als je andere mensen en honden 
observeert tijdens het trainen. uiteindelijk is het ook fijn als, 
wanneer dit nodig is lessen over genomen kunnen worden. Laat 
even weten of je mee wilt lopen. 


Deze nieuwsbrief is de nieuwsbrief van augustus en voor de 
scherpe waarnemer, het is al 1 september. Helaas was mijn 
computer gecrasht en vandaar komt de nieuwsbrief wat later. 


Wie zin heeft om zijn of haar ervaringen ook te delen in de 
nieuwsbrief, stuur een stukje tekst en we publiceren ook jouw 
ervaringen in de nieuwsbrief. Het hoeft heus niet een 
levensverhaal te zijn, mar gewoon een leuk stukje ter grote van 
de tekstvakken in de nieuwsbrief. 


http://www.wvsd.nl
http://www.facebook.com/groups/163468680456595
mailto:jacques.straver@zeelandnet.nl
http://www.wvsd.nl
http://www.facebook.com/groups/163468680456595
mailto:jacques.straver@zeelandnet.nl


[ ! ]6

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	 :  Functie vacant  
Secretaris	 :  Mevr M. Engelen-Lupker  
                                0111-672724/0610593280 	  
Penningmeester   : Dhr. S. Bakx                 
 E-mail	 	 : doggyfriends@hotmail.com  

http://www.nbg-hondensport.nl/
mailto:doggyfriends@hotmail.com
http://www.nbg-hondensport.nl/
mailto:doggyfriends@hotmail.com

