
     

            Opgericht 29 februari 1988   Sedert 2018 erkende KNPV vereniging 

 

 

     

   De gebroeders Mick en Mylo in volle training voor de keuring PH 1 dit jaar. 

 

      
    Kennels, nachthokken, ondensportartikelen, diervoeder, africhtingsmateriaal. 

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

 

mailto:dpsk9dog@worldonline.nl


  Oefeningen voedsel weigeren en tas bewaken met Mick, Mylo en Juno. 

 

 

 

 

   

 



 

 Yindee sorteren   Mylo tas bewaking   Juno tas bewaking  

 

 

 Na afloop lekker smikkelen     en die lust ze wel 

 

 

 

    

 

   



  En toen moest er groot onderhoud aan de kalkwagen worden gedaan. 

  

   

 

    Dat is een lastiger verhaal met de maaimachine 

  

 

     



Did you know that tennis balls can be quite harmful to dog teeth? So many canine companions enjoy a good game of fetch. It's 

what they love to do. However, the fiber surface of tennis balls can accelerate wearing down the crown of a tooth, sometimes to the 

point of exposing the underlying pulp. If you have a dog who loves to play fetch and carry their tennis balls around, we suggest 

going to www.kongcompany.com to find a variety of acceptable alternatives. (ontleend aan een FB bericht). Zie ook Nieuwsbrief 

februari 2019 

   

 

 

   De voorjaarscursus in volle gang met 19 honden op het veld. 

 

 

     

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kongcompany.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2sBoo3l4LeVLORf-g27bvWZaOqz-G6XX-3xNay5M1DlduFvWnfS1knJvQ&h=AT2uNIXS5encWuI6WJR2YqAF6sA2IYETpxa0QV3sSFZv7t2spo7GZNwDwMwmsmyf-bOs1HUlfTucXDEhO77hNSlP8S37YPjX-IkcYGQcCg7e1UVIz2DHxLD8ClyrJYDlaBEk4VueGjqNdLcFk8CXuVIKl2h_VeWK-0S7ezHRF46tzzqT7an2Iy2WIO8-3Cctzqos1be2BYip7ChmzxO2ATOG_Q-0gxX0C1hI7yWeJziiY6WY2iWSGoSpwf8hoRtAcjzNIWjTR-0qTUYYAFPVM7TCUAFzKPxxbv9m4Axhe_bwRXJxqKxQXb_zcQ0CCuY5sw4OsNFIWrTrTKNS5k24PlqAPyWmrdcB_HxNYHPdmNqGRLnru744Hbvksc0mlbo7TxGgIdjT9b7HSSWtXKL5XsSMR36XZ4Y2aSrUT8nn8TouJr8lZ0sbjvwqlrFUUVz-PBZxlVU99ansz3_4HtIEGBALS0arvw79naHt0b3shW-XR3w_YXvMvqztyADQfpdqQ9Q4tbXjtjoNvoKww4vj-_BqcDnS4LUnD5q_PYhNXTSYyxSGDQg0vTTwfsAcmv57VG3I6igrlbDrIpEilXIfSMgzrteXT-znQjlJPpuek8SDMazzePZu8XYPi85OeIPx9e4t45hB2lK_GRxmIXtBZZmb2zcl1n_czdJwELkn3o5A


Opgepast met "snuffelmatten" 

---------------------------------------- 

Een patiënt van vandaag, een herder pup van 4 maanden, is gek op haar snuffelmat. Tijdens een 

onbewaakt moment heeft ze deze mat gevonden toen ze alleen thuis was en heeft 50 reepjes van deze 

mat opgegeten 😟. Mits snel operatief ingrijpen, is Raika verlost van haar "fleecen maag" en voelt ze zich 

terug heel wat beter. Op de Rx-foto zien jullie haar opgezette maag. (zie pagina 5 van deze Nieuwsbrief). 

Dierenartsencentrum  Herkenrode 
 

Piep speeltjes doen meer kwaad dan goed! 

(waar gebeurd)  

Tijdens een puppycursus komt het veel voor dat mensen met piepspeeltje, en het liefst in knuffel, komen. 

Buiten dat knuffels gevaarlijk voor honden en niet geschikt zijn om mee te spelen, vinden mensen die zo 

schattig, dat ze niet over de gevolgen nadenken. Als het slopen en dan binnen krijgen van een oogje, of 

stof, of een pluisje, dan is vaak enkeltje dierenarts, omdat de hond (darmen) dan verstopt raken en 

vervolgens door dit soort materiaal ziek worden. Maar een piepje van de hond is net zo kwalijk. Een hond 

piept niet alleen van pijn, maar een korte piep is ook om zichzelf te beschermen. Een pup, die niet piept 

kan door moeder worden doodgebeten, of doodgelegd of bewust uit nest worden gegooid en wordt niet 

meer naar omgekeken. Een pup, die niet piept, is gestoord. Als de pup ouder wordt is het piepen een teken 

van overgave en voorkoming van letsel. Mensen vinden het vaak zielig als een pup piept, omdat ze denken 

dat hij pijn heeft. Een pup/hond piept op een hele andere manier, als hij pijn heeft. We denken dan dat er 

vreselijke dingen gebeuren. Echter de pup piept ter voorkoming van pijn, als hij de ander wil waarschuwen 

dat het te hard dreigt te gaan of als hij gefrustreerd is. Let maar op wat er gebeurt als hij met andere 

honden speelt en de rangorde duidelijk wordt gemaakt. Er wordt dan regelmatig gegromd, gepiept en toch 

blijven ze doorgaan. Als je een oudere hond hebt, dan zal je dit regelmatig meemaken en dat is prima want 

de oudere hond helpt je bij het opvoeding.  Het probleem is vaak, dat wij mensen denken, dat die hond de 

pup te hard aanpakt en dan gaan we de pup “helpen” door de hond boos toe te spreken, de pup op te tillen, 

te troosten en te knuffelen. Hierdoor ontstaan communicatiestoornissen.  Een goede manier om je pup  

uit te dagen tot bijten en hem, voordat hij je pijn doet, een hele hoge piep te geven of hoog “au” te roepen. 

Voor pup betekent dit, dat hij wel mag bijten zonder pijn te doen en leer hem de “bijtrem “. Zijn moeder doet 

dat ook zo. De pup onderzoekt met zijn bek en de puppytandjes zijn scherp, maar na het wisselen is vaak 

het probleem al opgelost. 

 

 

Nachtmerrie voor menig hondeneigenaar ( waar gebeurd) 

Een Jack Russel Terriër een teefje van dertien jaar, was al twee weken samen met een logé, een Duitse 

Staande Hond, een reu.. Er was nooit sprake van enige wrijving geweest en ze konden het goed met 

elkaar vindenr. Op een dag kwam de eigenaar thuis. De Russel was aan het graven, maar liet alles in de 

steek en kwam samen met de reu naar het hek. Opeens pakte de Staander de Russel. De Russel piepte 

en het leek of er een knopje omging. Hij begon haar op te gooien ( als speeltje) en te bijten. De Russel 

gilde en het leek of dit de Stander geweldig opwond. Hij begon haar steeds feller omhoog te gooien en te 

bijten tot ze dood was. Toen de Russel  stopte met piepen liet hij haar los. (zie verder volgende pagina). 

 

      



Tijden lang heeft de eigenaar geworsteld met dit traumatische gebeuren, dat ze maar niet kon begrijpen. 

Als er sprake was geweest van onderlinge spanning of een vechtpartij, had ze dat kunnen plaatsen.  

Wat haar langzaam wel duidelijk werd,  was dat de Staander steeds meer opgewonden raakte door de 

Russel haar gepiep. Keer op keer kwamen de beelden bij haar terug en langzaam werd haar duidelijk wat 

er aan de hand was. Je ziet bij het gedrag van honden, die met een piepbal/ knuffel spelen, dat ze op 

gewonden raken. Soms zo erg dat ze vaak uit zichzelf niet stoppen totdat de eigenaar het beu is of dat het 

piepje kapot is gebeten. De Staander werd door het gepiep gestimuleerd tot bijten in plaats van dat hij het 

als een bijtrem had ervaren. 

Ik vind het zeer onnatuurlijk dat wij onze honden laten spelen met voorwerpen die piepen. De hoge piep 

werkt immers als een soort code om de hond te beschermen. Wat we doen door ze met een piepertje te 

laten spelen, is de rem van piep omzetten in het stimuleren van bijtgedrag. Het is niet voor niks dat we heel 

vaak zien, dat puppy’s, in eerste instantie, heel bang zijn voor een piepertje. Als wij dan vertellen dat het 

gepiep niets meer te betekenen heeft, dan gaan ze er overdreven enthousiast mee om en bijt woest in tot 

het gepiep ophoudt. Ik ben er van overtuigd dat het leren spelen met piep speelgoed het doorbijten 

bevordert. Bijdrage E.Dekkers. 

 

 

    Puppy’s in training tijdens de voorjaarscursus. 

 

        

  Autobedrijf Landegent B.V.          Jachthuis Noordgouwe 

   De Roterij 22 

 



    

 

  Rifka en Jazz  in training en Mylo en Mick zijn bezig de tas (object) te bewaken 

 

 

 

            

  Zo’n bot lust ik wel     Yindee aan de sorteerplank  



Dat een hond komt snuffelen ,wil niet zeggen dat hij ook contact met je wil en geaaid wil worden! 

Even eye/opener. 

Als ik mensen en hun hond voor het eerste keer op straat zie, of tijdens gehoorzaamheidstrainingen of bij 

mensen thuis, dan valt het ze altijd op dat ik bij aankomst de hond laat snuffelen. Dat laat ik toe zolang hij 

wil, maar in eerste instantie hem even negeer en me concentreer op de persoon i.p.v op de hond. Als snel 

volgen de opmerkingen. 

- Je mag hem wel aaien hoor. 

- Hij doet niks hoor! 

- Oh hij vind mensen wel leuk. 

Ik laat altijd het initiatief voor contact ALTIJD bij de hond. Want, dat een hond bij mij komt snuffelen, wil niet 

zeggen dat hij contact met me wil. 

In het trainen van mijn pups & hulphonden en in het werken met honden ,zie ik heel vaak mensen honden, 

zonder na denken, gelijk aaien als ze in de buurt staan of als een pup ze alleen maar aan kijkt. Ik spreek 

altijd degene aan of dat ze niet willen doen.  Want sterker nog als een hond bij me komt snuffelen of bij 

iemand anders snuffelt, wil hij vaak alleen maar informatie verzamelen. 

Wie ben ik, wie ben jij, ben je mannelijk of vrouwelijk. Wat voor geurtjes heb ik of jij allemaal bij je. Hoe voel 

ik me of jij voel je. Wat ben je voor volk. 

De neus is voor de hond het belangrijkste zintuig. Waar wij mensen de wereld vooral beleven met onze 

ogen en oren, zo beleeft een hond voornamelijk met zijn neus. En die neus gebruiken ze dan ook om je te 

checken. 

Maar het is absoluut niet zo dat een hond die naar je toe komt ook direct aangehaald wil worden, of 

oogcontact met je wil hebben, of dat hij het prettig vindt dat je gelijk tegen hem gaat praten. 

Zeker bij honden met angst voor mensen of onzekere honden is dit een heel belangrijk om te begrijpen. 

Wanneer een hond komt snuffelen dan gaat er al heel snel een hand naar de hond toe om hem te aaien. 

Als je een angstige hond hebt, dan is het juist hartstikke goed dat hij zo dapper is dat hij informatie komt 

verzamelen. En wanneer de mens dan direct contact gaat maken, dan is heel die positieve ervaring gelijk 

weer weg. 

Dat kan gewoon heel bedreigend voor een hond zijn en het is ook helemaal niet wat de hond wilde. 

Iets wat dus begon als zo´n mooie ontwikkeling wordt direct teniet gedaan door een verkeerde handeling. 

ZO ZONDE! 

Geef de hond gewoon de ruimte om op zijn tempo te checken. Al besnuffelt hij je 10 minuten lang, laat het 

maar gebeuren laat hem maar informatie verzamelen. Laat het initiatief `hoe verder´ bij de hond. 

Gaat een hond mijn hand likken, of met zijn neus tegen mijn hand duwen, of opent hij op een andere 

manier heel actief het contact. Dan maak ik zachtjes contact terug, en hebben we samen een eerste mooi 

momentje. Bijdrage E.Dekkers. Wordt vervolgd. 

 

   

  Foutje ( geen stok)     Wie komt er aan.



  

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 bij 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. 

 

 

Leden en sponsors dank voor de bijdragen.  

 

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. 
 

 

 

 

Redactie: Wim van der Linde 
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