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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 
De gehoorzaamheidscursussen draaien weer, het is eindelijk lente en zachtjes aan gaat het weer ook opknappen. Voor 
de hondensport breken nu weer wat fijnere tijden aan. Betere temperaturen, langer licht en niet geheel onbelangrijk 
een veld wat over het algemeen beter beloopbaar is. We gaan dit jaar ook wat demonstraties geven. Houdt de 
berichtgeving in de gaten. De nieuwsbrief is wat langer in verband met een toename van sponsoren. Dank daar voor.

Van Pup naar Werkhond 
Zoals de meesten wellicht al weten heb ik, Jacques 
Straver, in januari een puppy Duitse Herder aange-
schaft. dit omdat mijn trouwe Forrest nu 8,5 jaar is en 
wat te oud wordt voor de intensieve training. Hij geniet 
zogezegd van zijn pensioen en mag af en toe nog eens 
wat doen. Aan de hand van de titel van deze column lijkt 
het alsof dit over Dick Staal gaat, maar nee het lijkt mij 
leuk jullie mee te nemen in de dilemma’s, vreugdemo-
menten, frustraties, maar ook de successen van de 
ontwikkeling van mij en pup Arlon. Hij is nu 5 maanden, 
we kregen hem met 2 maanden, 3,2 kilogram zwaar en 
nu is hij al 27,2 kilogram. Meneer groeit heel hard. 

Ik ben na de komst van Arlon direct gestart met de Dick 
Staal methode en dat beviel mij prima. Arlon leerde als 
jonge pup heel snel. Geen dwang, maar alles met 
beloning. Ik had 3 weken vrij toen hij kwam en was veel 
met hem bezig. Helaas moet ik ook nog werken, dus na 
mijn vakantie was ik niet meer zo intensief met Arlon 
bezig. Je merkt dat dit wel nadelig is in de ontwikkeling. 
Het gaat allemaal minder snel en daarbij kwam Arlon na 
de 1e socialisatiefase (3 tot 12 weken) ook in een 
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in de 2e socialisatiefase (12 weken tot 6 maanden), ook wel de 
angstfase genoemd en dan verandert zijn gedrag van heel onbe-
vangen, naar wat meer voorzichtig en aftastend. Liep hij de 1e dag 
dat we hem hadden pardoes de vijver in en ging gelijk zwemmen, 
nu blaft hij ineens naar een plantenbak die er al lang stond, maar 
voor hem kennelijk nu bedreigend is. Doordat de onbevangenheid 
weg is en ik wat minder tijd er in kan steken, leert hij qua africhting 
minder snel. 

Sowieso valt het best tegen om weer met een pup aan de slag te 
gaan. Ouwe Forrest kon je nog wel eens dwingen, maar met die 
kleine is dat minder eenvoudig. Je moet het vooral heel erg leuk 
voor hem maken, wil hij wat gaan doen. Dan maak je ook nog 
domme fouten die je zelf niet door hebt. Arlon speurde al snel en 
doordat ik dit te pas en te onpas deed en kwam zo het dat ik 
speurde met gewoon zijn halsband om en de korte leren lijn. Ging 
op zich best goed!. Wel merkte ik dat Arlon echter bij het appel op 
het grasveld van de club minder goed wilde volgen. Ik werd 
gewezen op mijn foute handeling bij het speuren. We speuren met 
de honden voornamelijk in een speurtuig, met lange lijn. Los van de 
praktische voordelen van een tuig weet de hond al snel dat 
wanneer een tuig om gaat er van hem verwacht wordt om te gaan 
speuren. Niet zo handig van mij dus. Op het veld (ook gras, net als 
het speurveld) was hij veel met zijn kop aan de grond aan het 
snuffelen. Geen aandacht meer voor de baas, zoals hij eerder in de 
manege (zandbak) en ook tijdens het trainen thuis op een 
parkeerterrein wel had. Daarnaast kijkt Arlon veel rond op de club 
naar alles wat hij ziet, want zoals gezegd zijn onbevangenheid is 
(tijdelijk) weg en hij houd alles scherp in de gaten. 

Door na te denken over mijn probleem (Arlon volgt ineens minder 
goed) en wat daar mogelijk de oorzaak van kan zijn, probeer ik nu in 
de training hiermee rekening te houden. Ik heb mijn (te) hoge 1e 
verwachting na de snelle start met de Dick Staal Methode iets 
bijgesteld. Ik heb een stapje terug gedaan, ik ben op het veld veel 
met hem aan het spelen, ik maak het spannend en ik zie nu dat de 
aandacht weer terugkomt. Tja trainen is vooral blijven nadenken, 
waarom de hond iets wel of niet doet en wat jij doet om de trainings 
arbeid om te zetten naar succes. Wordt vervolgt!
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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. 

 Schrijf mee in de Nieuwsbrief!!!!!!!!!!!!! 

Het schrijven een een nieuwsbrief valt nog niet altijd mee. Je moet wat inspiratie hebben en het moet 
ook nog ergens over gaan. Op de club hebben we het wel eens overgehad en leden zouden kopij 
aanleveren. Ha niet dus! Het is vooral erg stil. We gaan dit nu anders doen. Ik nomineer deze keer een 
clublid en die levert de eerstvolgende keer een klein verhaaltje aan voor de Nieuwsbrief. Het hoeft niet 
lang te zijn en het moet ongeveer in dit kader passen. Gaat best lukken denk ik, want we maken op de 
club zat mee. Ervaringen met je hond, de training, over een methodiek. het mag overal over gaan, als het 
maar met hondensport te maken heeft. Als dit clublid zijn of haar verhaal aanlever, mag hij/zij de naam 
aanleveren van de volgende persoon die een stukje gaat schrijven en die mag dat op zijn/haar beurt dan 
ook weer. Zo gaan we allemaal wat schrijven en geven we de schrijfopdracht telkens in de club door. 

Voor de eerstvolgende nieuwsbrief in mei 2016 nomineer ik in ieder geval: Carin Akkerdaas!!!!!! 
Naast de ervaringen van de clubleden geef ik ook ruimte aan de cursisten om hun ervaringen te delen in 
deze nieuwsbrief. Het zou fijn zijn als cursisten een kort verhaaltje aanleveren van hun ervaringen met de 
training, de hond, de club of instructeur.   Beste cursisten lever graag kopij aan voor de nieuwsbrief! 


Naast deze twee items kan ik mij ook voorstellen dat er andere interessante feiten of verhalen rond de 
honden(sport) zijn waarvan het goed is dit te vermelden in de Nieuwsbrief. Ik houd mij aanbevolen als 
iemand zo'n informatief verhaal heeft. dan hebben we gelijk een vierde item te pakken en bestaat de 
nieuwsbrief uit meerdere verhalen te weten, van Pup naar Werkhond, Clublid .... vertelt, 
Cursist ....vertelt en Weetjes, methodieken en andere wetenswaardigheden. 

Aan een ieder, lever s.v.p. achtergrond informatie voor de Nieuwsbrief aan!!! 

De avonden blijven langer licht. Op de cursus en training kunnen dus weer mooie foto's gemaakt 
worden. Doe dat vooral en stel deze foto’s ter beschikking voor de Nieuwsbrief.


Bij voorbaat dank voor jullie medewerking! 

REGELS
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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 
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. 

Weetjes, methodieken en andere wetenswaardigheden 
De lichaamstaal van een hond geeft heel veel informatie. Een 
hond lezen (kijken naar de hond aan de hand van zijn 
lichaamstaal er achter komen wat de hond gaat doen en hoe zijn 
stemming is) is enorm belangrijk. Verbazend dat veel mensen 
met honden die signalen nog niet herkennen. Je hoeft nog niet 
alle signalen te herkennen maar het is wel zo belangrijk de meest 
basale houdingen van de hond te herkennen.

Hieronder staan de belangrijkste houdingen weergegeven. 


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

http://www.nbg-hondensport.nl/
mailto:info@wvsd.eu
http://www.nbg-hondensport.nl/
mailto:info@wvsd.eu

