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    POLITIEHOND VERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND 

              Nieuwsbrief juni 2018    

 
       Opgericht 29 februari 1988 

 

   

     Is dat voldoende als  

    

      dit gebeurt is? 

 

De leden van de Phv. Schouwen-Duiveland zijn op cursus geweest, maar voor iets anders dan een 

hondentraining. 
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De leden zijn op EHBO-cursus gegaan. Mocht er iets gebeuren dan zijn meerdere leden in staat om 1e hulp 

te verlenen. Ook dat hoort bij een hondenvereniging.  

 

Dankzij Paulien van Safety Care Opleidingen kan iedereen weer met een gerust gevoel op de cursus 

en de trainingen komen. Reanimatie en E.H.B.O. zijn weer helemaal op orde bij instructeurs en 

leden, aldus de voorzitter. 
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Zwemtraining. 

Het zwemseizoen is weer aangebroken. Moos vindt 

zwemmen geweldig. Ze is een echte “waterrat”. 

Letterlijk kunnen waterratten bij honden de ziekte van 

Weil overbrengen. Laat daarom je hond daar tegen 

inenten als in buitenwater gaat zwemmen. Afgelopen 

twee jaar hebben we ook in clubverband met de 

honden gezwommen. Aan weerskanten van het 

zwemwater staat dan iemand die een lange lijn 

hanteert om de hond heen en terug te laten 

zwemmen. Tot ze het los kunnen en willen doen. 

Als pup nam ik Moos op mijn arm mee de zee in en 

zwommen dan samen terug naar het strand. Steeds 

een stukje verder. 

In het basiscertificaat speurhonden (waar Moos en ik 

voor trainen) komt geen waterwerk voor. Dit gebeurt 

pas in het keuringsreglement PH 1 (politiehond 1)  

Dit bestaat uit: 

A: het overzwemmen. De hond moet op commando 

van de geleider een water overzwemmen, op de 

andere oever gaan, daar blijven en daarna op 

commando terug zwemmen naar de geleider. 

B: groot voorwerp aan de oever brengen. De hond 

moet op commando van de geleider een groot 

voorwerp, dat op ongeveer 7 meter uit de oever drijft, 

bij de geleider aan de oever brengen. Dit is een plank 

1 meter lang, 10 cm breed en 2 cm dik. Aan 

weerszijden en in het midden voorzien van een latje. 

Dit train ik nu met Moos en ze is heel enthousiast. Een 

balletje gooien in het water en apporteren is 

natuurlijk de grootste beloning. Daar krijgt ze nooit 

genoeg van!!!!!. 

Tot zover, 

Bea    

 
 

    

                            
 

        

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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Het kan niet vaak genoeg worden herhaald. 

Warm weer en de hond. 

.Net als mensen reageren honden allemaal verschillend op warm weer. Waar je op moet letten en 
wat je kunt doen om te voorkomen dat je hond oververhit raakt lees je hier. 

Oververhitting 
Houd goed in de gaten of je hond niet oververhit raakt als het buiten warm is. Honden kunnen hun warmte 
alleen kwijt via hun voetzolen en door te hijgen. Begint je hond erg te hijgen, te kwijlen of wordt hij sloom, 
dan kan het zijn dat je hond last heeft van de warmte. Als de lichaamstemperatuur te ver oploopt, kan de 
hond in coma raken en sterven. Oude honden en honden met zeer korte neuzen lopen meer risico op 
oververhitting; houd ze goed in de gaten en neem zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen. 
Je voorkomt oververhitting door je hond niet in de directe zon te laten. Wandel of fiets niet met je hond op 
het heetst van de dag, maar doe dit ’s ochtends of ’s avonds, en zorg voor voldoende koel vers water. Fiets 
bovendien alleen met je hond als hij dit gewend is en houd de afstand beperkt. Houd er rekening mee dat 
asfalt en zand heel warm kunnen worden; op gras loopt dan prettiger voor je hond. Check ’s avonds de 
voetzolen van je hond, dan spoor je problemen sneller op. Heeft je hond doorgesleten voetzolen, koop dan 
schoentjes bij de dierenspeciaalzaak of kijk op internet. 
 
Afkoelen 
Houd je hond van zwemmen, laat hem dit dan doen. Houd er wel rekening mee dat je hond niet overal 
welkom is. Check dit dus van tevoren. Zorg voor een handdoek waar de hond op kan liggen, een parasol of 
paraplu voor schaduw en vers water. 
 
Kortere wandeling 
Rem je hond op tijd af als hij wil rennen of spelen. Teveel activiteit kan ook leiden tot problemen. 
Symptomen hiervan zijn sloomheid en braken. De hond kan hieraan ernstige gezondheidsproblemen 
overhouden of zelfs doodgaan. 
 
Hond in de auto  
In de auto kan de temperatuur flink oplopen. Vermijd ritjes met de auto of koop bij de dierenspeciaalzaak of 
via internet een mat die je hond helpt om koel te blijven. Laat de hond nooit alleen achter in de auto, ook 
niet met het raam open of in de schaduw. Ook met het raam open kan de temperatuur in de auto snel 
stijgen. Bovendien kan de auto sneller in de zon komen te staan dan verwacht. 
Tref je een hond aan die oververhit dreigt te raken, bel dan direct de politie en de dierenambulance. Dreigt 
hulp te laat te komen, sla dan een ruitje in om de hond te bevrijden (De Raad van Beheer) 
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   Natuurlijk moet er weer veel aan het onderhoud worden gedaan. 

 

   De oudjes met enkele jongeren, doen het nog best.

     

 “Illegale” cursist betrapt! 
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     Partij tegels gebracht 

    

      

 

 Nog even en de voorjaarscursussen zitten erop. Alle deelnemers succes met het afsluitende examen. 
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   Start zomercursussen: naar verwachting 26 juni 2018. Volg ook de website. 
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Waarom een puppycursus volgen?  

Natuurlijk kun je in een boek lezen hoe je een pup 

moet opvoeden, maar het is veel leuker om naar 

een puppycursus te gaan. Bovendien heeft dat 

een aantal voordelen. Tijdens een puppycursus 

kan je hondje kennismaken met pups van andere 

rassen: een Bouvier-pup is nu eenmaal groter en 

"lomper" dan een Pekinees-pup. Op deze manier 

leren de honden met elkaar omgaan zonder dat 

er onbedoeld de brute kracht van volwassen 

honden aan te pas komt. Daarnaast kun je op de 

puppycursus met andere eigenaren ervaringen 

uitwisselen. Op de puppycursus leer je hoe je 

spelenderwijs het jonge hondje een aantal 

basisvaardigheden kunt bijbrengen zoals zitten, 

liggen, komen, netjes meelopen zonder te trekken 

en tandjes laten zien. 

  

 
 

 

Verder kun je op de puppycursus alle vragen 
stellen die in de loop van de eerste weken bij je 
opkomen. Van dingen over de voeding, zindelijk 
maken, vernielzuchtig gedrag, alleen laten tot aan 
hoe lang de jonge hond per dag uitgelaten mag 
worden. Samen met de instructeur kun je 
vroegtijdig gedrag onderkennen dat later tot 
problemen zou kunnen leiden en dit met zachte 
hand in goede banen leiden. We adviseren om 
altijd een puppycursus te volgen. Je hond komt 
dan met andere pups in aanraking en het helpt 
jou bij de opvoeding van je pup. Naast een 
puppycursus is tegelijkertijd ook een goede 
socialisatie van belang bij een pup.  

Alle tijd en aandacht die je in de eerste 
beginperiode aan hem besteedt, verdien je 
daarna dubbel en dwars terug. Gemiste 
kansen tijdens deze periode kun je later niet 
meer inhalen. 

 

 

 

 

 

   

Vaak is het bomen kappen, maar nu……… 

   

        een sparretje planten! 
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  Tussen door moest ook nog met de eigen honden worden getraind. 

 

 

   

       Auw!    gevolg. 

http://www.vhg.org/
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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. 
 

 

 

 

  
 

 

 

Trainingstijden: 

Appèl & manwerk: 

Dinsdag  20.30-23.00 uur  

Vrijdag   20.00-23.00 uur 

 

Speuren: 

Zondag   10.00-12.00 uur 

 

Gehoorzaamheidscursussen: 

Dinsdag  19.30-20.15 uur 

 

Trainingsadres:    

Omloopsweg 19, 

4328 EC Burgh- Haamstede  

 

 

 

    

 

 

           
 

 

 

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 maken van uw hond is tijdens de cursus toegestaan, mits u de instructie niet hindert. 

Wilt u een foto van een andere hond (cursist of lid phv.Sch-D), al dan niet met begeleider, 

vraag dan eerst toestemming. Het voorkomt problemen achteraf. 

Door instructeurs of 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 waar u op zou kunnen staan en/of tegen plaatsing in een Nieuwsbrief, 

laat dit dan even weten. Een bericht kunt u sturen naar belinde@zeelandnet.nl 

Leden en sponsors worden bedankt voor hun bijdragen. 

Redactie: Wim van der Linde 
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