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  Phv Schouwen-Duiveland op vuurtraining, maar dat niet alleen. 
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Het begon allemaal in regenachtig weer met zoeken en speuren. De honden lieten zich door het weer niet 

van de wijs brengen en brachten hun oefeningen tot een goed einde. 

 

 

Daarna was het binnenwerk, zoals grote voorwerpen zoeken. 
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      Even tijd om te poseren. 

 

         

Slachtoffer zoeken via verschillende (donkere) kamers. Alle honden vonden de bewuste persoon, maar 

aanblaffen, ho maar!!! . Gevolg: dit slachtoffer is (bijna) achtergebleven, maar de oefening heeft een punt 

van (extra) oefening gekregen.. 
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Dit kwamen de honden ook tegen.  En wat wijst die hand aan?         

         Juist niet de broek van deze pakwerker!  

      

 

Het regende nog niet genoeg, dus kwam de waterslang erbij. De honden moesten door de buizen en/of 

een nevelstraal. Vanwege de verschillende weigeringen was het in dat opzicht een hilarisch succes. 
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Toen kwam het meest spectaculaire deel van de oefendag, tussen vuren doorlopen. 

 

 De honden hebben deze test bewonderenswaardig goed doorstaan. Chapeau!! 
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Na al het water en vuur werd het tijd om het eten te gaan klaar maken, maar eerst spitten en de ketel warm 

stoken. 

                        

      

    

Kennels, nachthokken, hondensportartikelen, diervoeder, africhtingsmateriaal. 

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

mailto:dpsk9dog@worldonline.nl
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Mechelse herder - Belgian Shepherd -  Malinois (2) 

Karakter – opvoeding : 

 De Belgische Herder is een waakzame en actieve hond, bruisend van vitaliteit en altijd bereid om tot actie 
over te gaan. Dit maakt hem uitermate geschikt voor de meeste hondensporten. Het is een gevoelige hond 
die de emotie van de baas foutloos aanvoelt. Zijn gevoelige aard, gepaard aan zijn drang tot bewegen, wordt 

vaak onterecht als nervositeit gezien. De KNPV bloedlijnen zijn echter geharde werkhonden. Het zijn zeer 

belastbare honden, maar een consequente hand heb je echt nodig tijdens de opvoeding van een Mechelse 
herder. De opvoeding dient vanaf dag één te gebeuren. De eigenaar dient zeer stevig in zijn schoenen te 
staan. Alles kan spelender wijs worden aangeleerd. Door zijn aangeboren wil tot “pleasen”, is hij zeer goed 
trainbaar en kan een hoge mate van gehoorzaamheid bereiken. Vaak is hij slimmer dan zijn baas en als de 
Mechelse herder geen geestelijke bezigheid wordt aangeboden, dan zal dit ras vaak zelf bezigheden 
bedenken en dat kan tot wanhoop van de eigenaar leiden.  
Is het je eerste hond dan is het zeker aan te raden om consequent en langdurig gehoorzaamheidscursussen 
te volgen. Dit om de opvoeding van de Mechelse herder in goede banen te lijden. Een combinatie van te 
weinig beweging en geestelijke uitdaging lijdt bij dit ras tot ernstige gedragsproblemen.  
De stamboom Mechelse herder is meer gefokt als huishond en kan meestal goed functioneren in een 
huisgezin. Mits de hond zowel geestelijke als lichamelijke uitdagingen heeft.  
De KNPV bloedlijnen zijn alleen voor actieve hondensporters of als diensthond geschikt. 
Heeft u die ambities niet, dan zou ik geen pup uit de KNPV bloedlijnen nemen. 
Deze Mechelse herders hebben niet genoeg aan een uurtje trainen per week op een hondenschool. 
Dit zijn harde werkers en komen het meest tot hun recht op een werkhonden verenging of een KNPV 
verenging. De mensen daar zijn meestal ervaren om met deze Mechelse herders te werken. De honden raken 
vaak erg hoog in werkdrift en in een hun opwinding zijn ze echt een wapen. 
De Mechelse herder is erg gehecht aan huis en gezin en bij onraad zal deze hond voor je staan en voor je in 
de bres springen. De Mechelse herder gaat, na goede socialisatie, goed met kinderen om. De Mechelse 
herder heeft van nature een enorme achtervolgingsdrift, dat houdt in dat de Mechelse herder zijn drift moet 
leren beheersen. Hier moet zeker aandacht aan worden besteed tijdens de opvoeding en de training. Anders 
kan hond erg opgewonden worden door kinderen die rennen en/of spelen. De hond is in dan zijn drift soms 
moeilijk te bereiken. De Mechelse herder is een dominante hond. Dominantie is geen verkeerde aanleg. Het 
wil juist zeggen dat hij natuurlijke aanleg heeft om de leiding te nemen. Dit is ook zeker nodig als hij werkt als 
diensthond.  
De Mechelse herder dient zeer moedig te zijn zonder vorm van angst. 
Over algemeen gaan Mechelse herders goed met andere dieren om mits de hond goed is gesocialiseerd met 
dieren om zich heen. 

Verzorging: 

 De Mechelse herder heeft weinig vachtverzorging nodig. Zo nu en dan borstelen, voornamelijk in de 
ruiperiode is voldoende. Je kan de Mechelse herder prima buiten houden, mits hij voldoende beweging en 
aandacht krijgt. 

Gezondheid: 

 De Mechelse herder is één van de meest gezonde hondenrassen.  

 De stamboom Mechelse herder dient minimaal voor Raad van Beheer gecontroleerd te worden voor 

Heupdysplasie. 

 De KNPV Mechelse herder worden geröntgend op Heupendysplasie + Elleboogdysplasie + Rug 

 

Bijdrage: E.Dekkers. 

 

                           

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Belgian_Shepherd_Malinois?uselang=nl#mw-subcategories
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
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Bij de uitslag van het NK Speurhonden in Eindhoven zijn de eerste drie plaatsen bezet door leden van de 

speurhonden vereniging uit Eerde. De Phv Schouwen-Duiveland is daar op 25 augustus 2018 te gast geweest. De 

aanwezigen hebben een zeer leerzame instructiemiddag gehad en zoals de uitslag NK laat zien zijn zij de top van 

Nederland en de leden die niet aanwezig waren hebben dus wat gemist. 

 Acties bij NK Eindhoven. Sorteren waarbij het verkeerde buisje werd gepakt (zie duim keurmeester), ook de 

 Jack Russel vertoonde een goede oefening. Verder PH1 honden in acties. Later meer. 
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Cursussen najaar 2018. Deze zijn nu ongeveer op de 

helft en moeten nog even volhouden. 

Ere wie ere toekomt. In de Nieuwsbrief van September 

2018 is bij de geslaagden (groep Sven) Ron Seelman 

met Mexx niet genoemd. Ron gefeliciteerd en bij deze 

is de omissie hersteld. 

  

Gezondheid van je hond. 
Natuurlijk hoop je dat je hond gezond is en blijft. 
Als je je pup ophaalt, krijg je er van de fokker een 
inentingsboekje bij. Daarin staat welke 
inenting(en) de pup gehad heeft. Met circa negen 
weken en twaalf tot veertien weken krijgt de pup 
herhalingsentingen. Daarna is een jaarlijkse 
inenting in principe voldoende. De fokker heeft de 
pup ook ontwormd. Herhaal dit regelmatig. Een 
richtlijn is met twee, vier en zes weken. Ontworm 
de hond ook regelmatig als hij volwassen is. Er is 
veel discussie over de tijdstippen van entingen en 
ontwormen en de werking van entingen, vraag 
aan je dierenarts wat voor jouw hond nodig 
is.  Controleer zelf regelmatig het gebit, de ogen 
en de oren van je hond. Laat bij twijfel je 
dierenarts er naar kijken. Let bij het knippen van 
de nagels vooral op de nagel aan de binnenzijde 
van de voorvoet en eventueel van de achtervoet 
(Hubertusklauw). Deze raken de grond niet en 
slijten dus niet af. Kam en borstel je hond 
regelmatig. Bij een langharige hond ben je hier al 
snel één tot meer uren per week mee bezig. Bij 
kortharige honden die verharen, helpen grondige 
borstelbeurten om hen sneller door de rui te 
krijgen. Veel niet-gladharige honden hebben een 
vacht die een paar keer per jaar getrimd moet 
worden. Je kunt hiervoor terecht bij een trimsalon. 
Laat je je hond niet op tijd trimmen, dan kunnen 
er (ernstige) huidproblemen ontstaan. Vraag de 
fokker of rasvereniging wanneer en hoe vaak je je 
hond moet trimmen. 

Twijfel je aan de gezondheid van je hond, wacht 
dan niet te lang met een bezoek aan de 
dierenarts. Honden hebben een hoge pijndrempel 

en vaak is er meer aan de hand dan je op het 
eerste gezicht zou vermoeden. Overleg eventueel 
met de fokker van je hond of de 
gezondheidsproblemen verband houden met 
ziekten die voorkomen in de familie of in het ras. 
Rassen kennen nu eenmaal vaak enkele 
specifieke kwalen. Met deze informatie kan de 
dierenarts hopelijk sneller de juiste diagnose 
stellen en therapie inzetten. 
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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. 

 

 

 

  

 

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. 

 

 

 

     Jack Russel in actie bij NK speuren te Eindhoven 
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