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      WERKHONDEN VERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND 

          Nieuwsbrief december 2017 

                Opgericht 29 februari 1988 

Zelfwerkzaamheid: 

   

Aanleg drainage (uitbesteed) ` test na schilderen en venieuwing aggregaat installeren 

 

    
Niet lid (Aad) puin ruimen  bomen/takken zagen   bomen/takken opruimen 

 

Om het complex, liggend in een natuurgebied, geschikt te houden voor de hondentraining van de leden en 

het geven van cursussen, moeten regelmatig de armen uit de mouwen worden gestoken. Bovenstaand een 

impressie. 

Wie graag een handje wil helpen, ook cursisten zijn welkom, kan zich altijd tijdens de 

trainingsavonden/cursussen melden. Want vele handen maken licht werk, maar dat weet iedereen al. 
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Hallo hondenliefhebbers, 
Mijn naam is Jessica Saarloos en ik ben de baas 
van Yara... een oud Engelse bulldog teef van april 
2017... wij wonen in Ellemeet... Yara is sinds half 
Augustus dit jaar bij ons en we zijn sinds oktober 
op puppycursus bij Bianca. Erg leuk samen met 
nog 2 andere cursisten... het is leuk om te zien 
dat je zelf ook veel kunt leren maar natuurlijk ook 
om te zien hoe je je eigen hond(je) ziet voortgaan 
met diverse oefeningen... de trap vond Yara nog 
erg spannend maar de tunnel ging ze als een 
“bulldozer” doorheen... geweldig... mijn vriend 
Merijn Korstanje is alle avonden dat ik met Yara 
naar cursus kwam ook altijd mee geweest.......en 
hij vond het toch ook erg leuk en na diverse 
kletspraatjes zowel met Rinus, Emily en Sven en 
nog een heleboel die ‘s avonds op de dinsdag 
aanwezig zijn vond hij het ook wel leuk om 
misschien wat te kunnen betekenen voor de 
club... Rinus vertelde hem dat hij wel mee mocht 
trainen met het pakwerk op de vrijdag avond... 
dat leek hem wel leuk en daarnaast mocht hij ook 
met Ashra van Ria gaan trainen om een nieuw 
maatje te zijn, zodat Ashra ook nog lekker actief 
kan blijven trainen... kortom erg leuk en we zijn  

 

 

 

 

 

erg blij om bij de club van de werkhonden 
vereniging schouwen Duiveland te horen... 
groetjes Jessica Saarloos, Merijn Korstanje en 

Yara  
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         Demo      Aan de hand 2017 

 
De jaarlijkse demo bij “Aan de Hand” voor aldaar verblijvende kinderen mag toch altijd weer een hoogte 

punt worden genoemd. Blije kindergezichten en sommigen, die hun vrees voor een hond weten te 

overwinnen, ja dat is toch buitengewoon om mee te maken. Hieronder nog een (foto)impressie, waarbij wij 

natuurlijk de kinderen (privecy) niet laten zien. 

    
 Martin met Bart       Arrestant opbrengen  Niet bewegen dan bijt hij niet! 

 

    
 Wapen afgeven  fouilleren.Wie wil dat zo niet? Onze gastheer in actie 

 

 

Dit bericht schreef Leo Boot de volgende dag op FB van de WVSD: 

“Vanmiddag ook een wonder gebeurt. 1 van onze deelnemers WAS panisch voor honden. Na een jaar 

oefenen durfde hij met onze hond te spelen, maar bleef minimaal 10 meter bij andere honden vandaan. 

Vandaag heeft hij spontaan diverse honden geaait en mee gelopen. Zoooo trots op hem.” 

Een mooier bericht kan je als hondenvereniging nauwelijks krijgen. Compliment voor alle deelnemers. 

 

                        

http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-senior-2
http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-puppy-2
http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-adult-2
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Berichten van Emily:   .    

 

6/12.  Waaaauw ik heb de uitslag van theorie examen voor hond & kattenbesluit en ja ik durf het niet te 
 zeggen hard op maar ben GESLAAGD  

7/12  Jahoe geslaagd voor me praktijk examen honden en kattenbesluit met als extra opmerking dat ik 

 een wandelende encyclopedie ben 😂 

 Toelichting: 
 De cursus Vakbekwaamheid besluit houders van dieren - Honden en katten leidt op voor het Bewijs van Vakbekwaamheid 

 Besluit Houders van Dieren - Honden en katten. Dit is een wettelijk verplicht bewijs voor  iedereen die bedrijfsmatig (of in 

 bewaring) honden en/of katten houdt. De cursus belicht alle kanten van het houden van Honden en katten. Wanneer is 

 een dier gezond? Welke maatregelen moeten er genomen worden als een dier ziek wordt? Ook de huisvesting van dieren 

 komt aan bod. De cursus bespreekt de verschillende  mogelijkheden (bijvoorbeeld volières, kennels en aquaria) en de 

 speciale apparatuur en middelen die gebruikt kunnen worden bij het reinigen van hokken en kooien. Na afloop kun je met 

 het Bewijs van Vakbekwaamheid aantonen dat je alles weet over het verzorgen en begeleiden van honden en/of katten. 

. 

   “Emily, namens allen gefeliciteerd” 

 

       

         Dutch Policedog Source  

        Veiligheid 

 

                 

 

              Rinus van der Wielen voor: Kennels, nachthokken, hondensportartikelen, diervoeder,  

     africhtingsmateriaal. 

     Email: dpsk9dog@worlsonline.nl; , of tijdens cursus en/of traningsavonden. 

  

mailto:dpsk9dog@worlsonline.nl
https://www.veiligheid.cc/
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     Najaarscursussen 2017 
Op dinsdag 12 december jl. hebben de meeste cursisten met hun honden de verschillende proeven van 
bekwaamheid afgelegd. Het veld was, ondanks de drainage,  door de overvloedige regenval, niet in echt 
goede staat. Vraag was wie er meer problemen mee had: de begeleiders, of de honden, die overigens best 
tegen een stootje kunnen. Allen proficiat en in een volgende Nieuwsbrief wordt daar op terug gekomen.  
 

              
 
       De WVSD wenst leden, cursisten, oud-leden en oud-cursisten fijne Kerstdagen. 
 
 
 
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  
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        “Honden en vuurwerk” 
 

 
 
 
Veruit de meeste honden hebben een hekel 
aan vuurwerk. En terecht. Het lawaai, de 
geur, alles rondom vuurwerk laat de 
alarmbellen rinkelen bij dieren. En laten we 
eerlijk zijn: vuurwerk ís ook gevaarlijk!  
Als baas zijn wij verantwoordelijk voor het 
welzijn van onze honden. Eén van onze 
taken is om hen zo goed mogelijk door de 
periode van vuurwerk heen te loodsen 

De dagen voor Oud & Nieuw 

Aanlijnen 
Laat je hond aangelijnd uit. Check de lijn, 
de gespen en de musketonhaken of ze nog 
stevig zijn. Is je hond bang, gebruik dan 
eventueel een tuig in combinatie met een 
halsband Neem geen enkel risico, als je 
hond schrikt en wegloopt, is het leed niet 
te overzien! 

Vuurwerk vermijden  
Vermijd vuurwerk zoveel mogelijk. Ga naar 
rustige uitlaatplekken. Loop ruim om 
vuurwerkafstekende jongeren heen. En 
loop op tijden dat er weinig vuurwerk wordt 
afgestoken, zoals rond etenstijd of ’s 
morgens vroeg. 

 

Rustig blijven  
Blijf rustig bij harde knallen. Als de baas 
rustig is, ziet de hond dit als voorbeeld.  Is 
je hond erg geschrokken, blijf dan even 
staan en laat je hond ter plekke herstellen. 
Als je direct wegloopt, versterk je zijn 
schrikreactie. 

Steun je hond  
Als je hond bang is, zorg dan dat je in de  

buurt bent. Geef hem de mogelijkheid om 
bij je te zijn. Straal rust en vertrouwen uit. 
Met overdreven aaien of troosten of, zoals 
vaak wordt geadviseerd, je hond te 
negeren, maak je het alleen maar 
moeilijker voor je hond. Dus kies 
voor:  steunen, aanwezig zijn, veiligheid 
bieden. 

 

Veilig plekje in huis  
Het kan helpen om een veilig plekje voor je 
hond te maken, bijvoorbeeld door een 
deken over een bench te leggen of de 
mand verplaatsen naar een hoek van de 
kamer. Soms kiezen honden zelf een 
rustige plek, waar ze zich prettig voelen. 
Als het kan, sta ze dan toe daar te liggen.  

Oudjaarsdag 
Kort uitlaten 
Laat je hond liever een paar keer kort uit, 
dan een lange wandeling vol knallen en 
stress. 
 

Rustige momenten  
Rondom etenstijd en ’s morgens vroeg is 
het meestal rustiger met vuurwerk. Maak er 
gebruik van en ga wandelen!  
Verder weg 
Als het kan, ga dan naar een afgelegen, 
vuurwerkvrije plek om lekker te wandelen.  
 

Belangrijk 
Hou een angstige hond ook op een 
afgelegen stuk aangelijnd, bijvoorbeeld aan 
een lange lijn. Er mag deze dag officieel 
tussen 18.00 en 02.00uur vuurwerk worden 
afgestoken. Maar de ervaring leert dat men 
zich daar nauwelijks aan houdt, dus neem 
geen enkel risico! 
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Jaarwisseling  
 

Op tijd uitlaten 
Laat je hond eind van de middag of begin 
van de avond nog even lekker uit en maak 
de laatste ronde ruim na 12 uur, als het 
meeste vuurwerk opgeknald is.  
Gordijnen dicht 
Doe de gordijnen dicht en zet muziek op of 
de televisie aan (uiteraard niet met 
vuurwerk erop!). Dit zorgt ervoor dat het 
geluid van buiten minder hard door komt. 
Deur dicht! 
Let op de deuren, houd ze dicht. Een 
bange hond kan vluchten en dat is het 
laatste wat je wilt op dat moment! 
Kauwen ontspant  
Door te kauwen op een lekker kluif je 
komen er stoffen vrij bij de hond waardoor 
hij kan ontspannen. Dus koop lekkere 
kluif jes en laat je hond kauwen. Neemt je 
hond het kluif je niet aan, dan is hij echt té 
bang en kun je hem het beste bij jou of op 
z’n veilige plekje laten  liggen. 
Hersenwerken om 12 uur  
Als je hond gewend is om te Hersenwerken 
is het maken van een grote ‘Hersenwerk -
knaller’ een ideale manier om je hond met 
zo min mogelijk stress door de 
jaarwisseling heen te helpen. Bekijk 
Oud&Nieuw-filmpjes op het YouTube 
Kanaal van Hersenwerk voor honden. 
  

Laat je hond niet alleen  
Zorg dat er altijd een vertrouwd persoon bij 
je hond aanwezig is. Laat je hond niet 
alleen! Ook al is je hond niet bang, de 
jaarwisseling is een stressvolle ervaring, 
waar jij als baas of een ander vertrouwd 
persoon bij aanwezig moet zijn als veilige 
haven. Wil je de buren Gelukkig Nieuwjaar 
wensen? Nodig hen bij jou uit.  

 

Wil je feestvieren?  
Toch zin in een feestje buiten de deur en je 
hond kan niet mee? Zorg dan voor bekende 
oppas, regel een logeeradres waar je hond 
al eerder positieve ervaringen heeft op 
gedaan of breng je hond vooraf naar een 
pension waar het voor je hond vertrouwd 
is. Dan weet je zeker dat je met een gerust 
hart kunt feestvieren. 

Mijn hond is heel erg bang!  
Ondersteunende medicatie  
Is je hond echt heel erg bang, dan is het 
mogelijk om hem door deze periode heen 
te helpen met ondersteunende medicatie 
van de dierenarts. Er zijn middelen die in 
de aanloop naar Oud & Nieuw gegeven 
kunnen worden en middelen die op de dag 
zelf gebruikt moeten worden.  

Wees kritisch 
Kies voor een middel waarbij je hond 
rustiger wordt, maar wel helder blijft. Geef 
géén middelen, zoals Vetranquil, waar hij 
sloom van wordt of niet meer kan bewegen!  
Wees voorzichtig met middeltjes die niet 
door een dierenarts worden 
voorgeschreven. Ga ook niet op verhalen 
af van zogenaamde ‘deskundigen’ over het 
geven van alcohol aan je hond of andere 
zaken die eigenlijk alleen voor mensen 
bedoeld zijn. Veel middeltjes brengen je 
hond juist schade toe en de angst gaat er 
niet mee weg! 

Vuurwerktraining: Zin en onzin  
Angst voor vuurwerk is een instinctieve 
angst. Als je deze angst kwijt wil raken, zal 
je heel vaak moeten trainen in allerlei 
situaties. Dat is bijna niet te doen. Je kunt 
een hond wèl leren dat hij op zijn baas kan 
vertrouwen in stressvolle situaties. En je 
kunt hem om leren gaan met harde 
geluiden en pittige knallen. Maar dat kost 
tijd en voorbereiding. 

Trainen op een veld terwijl er vuurwerk 
wordt afgestoken is GEEN aanrader! Het 
bezorgt de honden enorm veel stress. En 
ze kunnen niets, want ze zitten vast en 
moeten luisteren naar hun baas. Het effect 
is dat de honden zich afsluiten, bevriezen 
en hun lot ondergaan. Wat mij betreft een 
zeer ongewenste trainingsvorm. Honden, 
maar ook wij mensen, leren alleen als we 
rustig zijn en aandacht hebben. Als je 
stress hebt of bang bent, leer je niets.  
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!!! Honden confronteren met vuurwerk 
en dan maar hopen dat de angst 
verdwijnt, heeft geen effect!!!  

 

Wat dan? 
Ga in het nieuwe jaar aan de slag. Volg 
lessen of workshops die gericht zijn op 
samenwerking en inzicht in jouw en zijn 
gedrag; dit alles versterkt de band tussen 
baas en hond. Door je hond beter te leren 
kennen, kun je hem beter begeleiden in 
moeilijke situaties zoals bijvoorbeeld de 
jaarwisseling. 

Leren en zeker leren omgaan met angst is 
bij uitstek maatwerk! Heeft je hond veel 
last van het vuurwerk en is hij 
onbereikbaar in zijn angst, ga dan vroeg in 
het nieuwe jaar al aan de slag met 
professionele begeleiding. 

Dit artikel is aan het internet (Hond In Zicht) ontleend 
en niet van WVSD. 

 

 

 

Schouwen-Duiveland Dierenasiel 

  

 info@dierenasielsd.nl 

Mij is gevraagd een stukje te schrijven over het 

asiel. Ons asiel mag ik wel zeggen, want het is het 

enige asiel op ons eiland. Ik werk hier nu ruim 30 

jaar en nog steeds met veel plezier. Eigenlijk 

wordt het steeds leuker om hier te werken, want 

met de komst van de chip en social media lukt 

het om de meeste weggelopen dieren met hun 

eigenaar te verenigen. 

Soms kost het wat extra moeite als de chip van 

een dier niet goed geregistreerd staat, door 

bijvoorbeeld een verhuizing. Maar dan is 

facebook weer een goede oplossing. Gelijk een 

vraag aan u als lezer; staan uw huisdieren juist 

geregistreerd? 

Vroeger voor de komst van internet kwam het 

regelmatig voor dat een hond lange tijd in het 

asiel verbleef, ook dat is nu nog zeldzaam. Alleen 

dieren met extreme afmetingen, zoals onze Cane 

Corso, Mickey die nu bij ons zit, blijven langer in 

het asiel voor we de juiste baas hebben. Gelukkig 

hebben de meeste dieren er ook geen last van 

om bij ons te logeren. De mensen die bij ons 

helpen zijn allemaal grote dierenvrienden die het 

verblijf van een dier zo comfortabel mogelijk 

maken. Doordat we een relatief klein asiel zijn en 

we buiten veel ruimte hebben, kunnen de 

honden een hele morgen buiten spelen en lekker 

hond zijn. Waar mogelijk zetten we ze zo veel 

mogelijk samen. De regelmaat en het sociale 

contact met soortgenoten zorgt ervoor dat ze 

snel gewend zijn en daardoor ook weer snel een 

nieuwe baas kunnen vinden. 
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Natuurlijk hebben wij ook katten, deze dieren zijn 

zelfs in het grootste getal bij ons aanwezig. 

Gelukkig zijn er tegenwoordig niet veel 

zwerfkatten meer op ons eiland. Samen met 

Dierenhulp vangen we katten op bij campings en 

maken we beheerders van vakantie parken 

bewust van nut en noodzaak om voor de 

belangen van deze verschoppelingen op te 

komen.  Want het gebeurt helaas nog steeds dat 

mensen hun huisdieren achter laten na de 

vakantie en dat zijn bijna altijd dieren die niet 

geholpen zijn.  Ook konijnen vinden steeds vaker 

de weg naar ons asiel, gelukkig kunnen we ook 

voor deze dieren allemaal weer een nieuwe baas 

vinden. 

Een heel beknopt verhaal, want ik zou inmiddels 

wel een boek kunnen schrijven van al mijn 

belevenissen. Wie meer wil weten kan op de 

website kijken; www.dierenasielsd.nl of ons 

volgen op facebook Dierenasiel Schouwen 

Duiveland.  Wie weet tot ziens in het asiel.  

Ik wens u veel plezier met uw hond, 

Jolanda Meerman 

 

 

 

 

  Zo was het in 2016 en nu weer in 2017. 

 

  

          Opleiding van eigen leden 

              

   Angela     Merijn  

      

                        

    

http://www.dierenasielsd.nl/
https://www.safetycareopleidingen.nl/
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              Mooie jaarwisseling en denk om de hond. 
 

  

 

      
 

 

 

          Onderweg van 2017 naar 2018 

 

 

       
 

 

      

 
          WVSD wenst alle honden en hun  begeleiders een goed en gezond 2018. 

   

 

               

 

            Samenstelling en redactie: Wim van der Linde 


