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   Een vrijwilligster (geen lid) met hart voor de Club.  
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 Zoals altijd moet er meer worden gedaan, zoals het ingraven van een verlichtingskabel (door Alfred). 

 

            
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  

Dit is de meest gebruikte werkhond ter wereld als 

diensthond en speurhond, voor waak- en 

verdedigingssporten. 

Land herkomst: België  

Bij de diensthond, speurhond, waak- en 

verdedigingssporten hond zie je twee typen 

mechelse herders.  

 

1) De stamboom FCI nummer 15 Mechelse 

    Herder. 

    Aftekeningen:  

 kortharig.  

 met een zwart masker. 

 de kleur is zwart-gevlamd vaalros (fauve-

charbonné). Gevlamd of charbonné wil 

zeggen, dat er haren zijn met zwarte 

uiteinden, waardoor de grondkleur wordt 

beschaduwd.  

 De hond mag een klein beetje wit op de 

voorborst en de tenen hebben 

 Schofthoogten: 

 Reuen gemiddeld 62 cm  

 Teven gemiddeld 58 cm  

 

 

 

2) de stamboom loze Mechelse herder. 

Dit zijn Mechelaars die speciaal zijn gefokt voor 

diensthond, speurhond, waak- en 

verdedingenssporten . In het verleden zijn er veel 

rassen ingekruisd om de beste waak- en 

verdedigingshond te verkrijgen. Deze honden 

hebben geen FCI stamboom. 

De bloedlijnen worden wel degelijk door 

liefhebbers en fokkers bijgehouden.  

Dit zijn zogenaamde KNPV bloedlijnen: voluit 

Koninklijke Nederlandse Politiehond Verenging 

bloedlijnen.  

De bloedlijnen worden geregistreerd bij 

www.bloedlijnen.nl  

 Aftekeningen: 

 korthaar- kort stokhaar. 

 zwart masker, zoals bij de stamboom 

Mechelse herder. 

 egaal zwart.  

 blauw 

 gestroomd 

 Met wat witte vlekjes of haren 

 Schofthoogten : 

 Reuen gemiddeld 62 tot 70 cm  

 Teven gemiddeld 58 cm 70 cm 

 

       

 

                           

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Belgian_Shepherd_Malinois?uselang=nl#mw-subcategories
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Belgian_Shepherd_Malinois?uselang=nl#mw-subcategories
http://www.bloedlijnen.nl/
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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   Weer eens iets anders dan “droog” trainen. 
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Beste lezers, 

Sinds eind mei zijn wij, John en dochter Michelle, aspirant-leden bij Politiehonden Vereniging Schouwen-Duiveland. Vanaf 

het eerste moment dat wij ons meldden, zijn wij ontzettend hartelijk ontvangen door alle leden. Er heerst veel enthousiasme 

en positieve energie binnen de vereniging om de omschakeling naar politiehonden-opleiding te realiseren. Wij gaan er dan 

ook vanuit dat, de sinds kort officieel erkende Politiehond Vereniging Schouwen-Duiveland, op korte termijn haar eerste 

gecertificeerde politiehond zal waarmaken. Met z’n allen zijn we hard bezig om het terrein om te toveren naar een prachtig 

KNPV-trainingsterrein.  

Onze honden, 2 Mechelse-herder broers, Mick les Bétulacées & Mylo les Bétulacées, zijn in opleiding voor het Politiehond 

1 certificaat en wij streven ernaar om aankomend voorjaar naar de keuring te gaan. Mieke, het 3e familielid beoefend met 

Mylo al jaren behendigheid. 

Ze zijn allebei gek op het apporteren van hun favoriete speeltje uit het water en om op het strand te wandelen. Ze zijn 

sociaal naar zowel mensen als dieren en erg werklustig. Naast het officiële KNPV programma vinden wij het ook belangrijk 

en leuk om de honden te leren omgaan met praktijksituaties waar politiehonden mee te maken kunnen krijgen. Eind vorig 

jaar heeft John met Mick mee gedaan aan een praktijkwedstrijd van PHV de Oude Maas, waar hij eerste werd, en in maart 

aan de praktijkwedstrijd van PHV Steeds Paraat Sint-Oedenrode. Ook hebben wij afgelopen april beiden met veel plezier 

meegedaan aan een praktijk(dag)training in België. Daarnaast hebben wij vorige week kennis gemaakt met het basis 

zoekhonden programma van de KNPV op de Vereniging. Ook hier hebben onze honden heel veel plezier in! 

Wij kijken er naar uit om de komende tijd gezamenlijk honden af te richten! 

Vriendelijke sportgroeten, John & Michelle 

   

Mick en Mylo Mick met John op de praktijkwedstrijd oktober 2017 te PHV 

de Oude Maas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mylo        Mick 
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Oefendag Wijk en Aalburg 
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   Als je er toch bent, dan maak je er je “eigen” oefendag van. 

 

Dan win je bij de loterij ook nog de hoofdprijs, waarbij opgemerkt kan worden dat de Phv Schouwen-Duiveland goed 

uit de bus kwam met gekoppelde drinkbakken, een grote beenkluif en een bak met voer. De reis was leerzaam en 

ook nog eens niet voor niets geweest. 
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De zomercursussen zijn weer afgerond met een voor de (meeste) deelnemers een examen. 

 

Uitslagen waren: 

Puppys:  Gin  90%   Groep Sven:   Groep Michelle/Bea 

BiancaEmily Skije 84%   Remco   68%  Yolanthe 96% 

  Seppo 83%   Helene  82%  Ilonka  92% 

  Merley 82%   Ingeborg 80% 

  Mellow 78%   Monique 74% 
      Wilco  94% 
Groep AngelaMerijn      
Maylo  52 punten    
Jex  43 punten 
Finn  48 punten 
Chico  47 punten 
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De najaarscursussen zijn inmiddels weer begonnen. Soms is de vraag: waarom een cursus volgen? 
 
Het antwoord is hieronder zichtbaar. Honden die elkaar in de nekharen vlogen en aan het eind van de cursus netjes 
en sociaal bij elkaar blijven liggen. Dat is één van de redenen om een cursus te volgen “socialiseren” met andere 
honden. Met dank aan Bea en Michelle. 
 

      
 
En toen werd er ook nog weer een partij stenen 
(uitbreiding terras) gebracht. 

 

 
 Een “nieuw” gezicht. 
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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. 

 

 

 

 

 
   

 

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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

     

Leden en sponsors dank voor de bijdragen. 
 

Redactie: Wim van der Linde 

 

 

 

mailto:belinde@zeelandnet.nl
mailto:belinde@zeelandnet.nl

