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    POLITIEHOND VERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND 

              Nieuwsbrief mei 2018 

                                     

 

        Opgericht 29 februari 1988 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Werkhonden Vereniging Schouwen-

Duiveland van 8 mei 2018 zijn de nieuwe statuten en daarmee de nieuwe naam “Politiehond 

Vereniging Schouwen-Duiveland" goedgekeurd. De statuten zijn op 14 mei 2018 bij de 

notaris gepasseerd. 

Het bestuur van de Phv Schouwen-Duiveland heeft een brief van het bestuur KNPV afdeling 

Zeeland ontvangen, waarin het volgende citaat is opgenomen: 

 

Door de besluitvorming van 8 mei jl.is, na 30 jaar, afscheid genomen van de “oude” naam: 

  “ Werkhonden Vereniging Schouwen-Duiveland”.   

     

Voor onze cursisten verandert er echter niets, wij blijven gehoorzaamheidscursussen 

van pups tot oudere honden geven. 
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 Dit jaar bracht de “paashaas” ook een bezoek tijdens onze “ slachtoffertraining”.  

 

Soms werd de “haas” een beetje letterlijk genomen en niet als slachtoffer gezien Ook 

draaide een hond zich om bij het zien van dit vreemde “slachtoffer” . Niettemin werd de 

paashaas bedankt voor zijn komst.  

 

    (  
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Er moest ook weer worden gewerkt, zoals het maken en schilderen van een “puppybrug”, een 

speciale ladder voor de pups en ook hoogtesprongen met instelling op 20, 40, 40 en 80 centimeter. 
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De vereniging kreeg een (gerenoveerde) kalklijnwagen geschonken en die moest gelijk worden 

uitgeprobeerd (en niet op de linkerbeen/-voet letten).  
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Hallo allemaal, 

Graag willen wij ons voorstellen, zodat jullie weten wie we zijn. 

Mijn Baas en Bazin heten Kai en Mientje. 

Ik zelf heet Milo en me afkomst is een herder. 

Moet zeggen heb soms me eigen willetje. 

Daarom zijn we hier gekomen. 

Wij trainen al tijdje mee, omdat ze willen dat ik goed luister en goed moet waken. 

Kai zelf vindt het KNPV erg interessant. 

Mientje vindt het verwijzen met mij leuk. 

Hopelijk mag ik nog lekker lang meedoen met de trainingen, want als het aan mij ligt, wil ik het nog 

jaren blijven doen. 

De trainers doen goed hun best om alle honden/pups goed op te leiden en dat gaat ze lukken ook.

rukt vinden en verwijzen.  

       Hier een foto van mij en me baas 

 

 

         
 

 

 

                           
 

 

 

 

 

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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Honden en kinderen, 

veilig of toch 

oppassen?  
 By Deef Smits in algemeen 

We 

zien het vaak op internet, van die 

leuke  foto’s van honden en kinderen, met 

name met baby’s zijn de foto’s vaak 

ronduit schattig te noemen. Maar, we lezen 

ook met enige regelmaat dat er een kindje 

wordt gebeten, met soms helaas de dood 

tot gevolg. Is het wel zo veilig om  je hond 

en je kindje zo te laten knuffelen. Dit 

omdat het bij de baas ook een vorm van 

vals vertrouwen kan geven. “Oh ik 

vertrouw mijn hond volledig hoor met mijn 

kleintje”, is een uitspraak die we maar wat 

vaak horen. 

Toch moeten we als baasjes alert blijven 

en, we moeten onze kinderen ook goed 

voorstellen aan de honden, zelfs dan gaat 

het niet altijd goed. 

Vroeger zeiden mensen vaak, geef de 

eerste luier aan je hond of ja, zelfs de 

nageboorte.  Hiervan durf ik te zeggen, 

grote onzin en broodje aap verhalen. Ja je 

hoort vaak, “ik heb dat wel gedaan en het 

gaat altijd goed”! Maar dat heeft niet zo 

veel met de luier of nageboorte te maken. 

Het beste is om je kind gelijk boven aan te 

zetten, direct naast de baas, en als baas  

 

Duidelijk te maken dat dit kind van jou is 

en dat je het hoger acht als je 

hond(en). Dit doe je simpelweg door je 

kind vast te houden bij de eerste paar 

kennismakingen. Dus niet in een wagen of 

op de grond te leggen. 

Als de relatie tussen hond en kind goed 

gaat, blijft het nog altijd opletten, honden 

en kinderen mogen nooit alleen samen zijn 

zonder toezicht van de baas. Let ook op als 

uw kindje op de grond ligt en het plast zijn 

luier vol. Dit is voor honden een 

stuiptrekking en zet het jachtinstinct op 

scherp. Hetzelfde als we zien bij met name 

Chihuahua’s, we horen regelmatig dat de 

kleine hond op zijn rug ligt en toch gebeten 

wordt. Dit omdat de Chihuahua 

onnatuurlijk gedrag vertoont door op zijn 

rug te liggen en zichzelf onder plast. 

Eigenlijk is dit een vroegtijdige 

stuiptrekking waar de grote hond zijn 

jachtinstinct door wordt versterkt en dus 

vaker en harder bijt. 

Dit kan dus ook bij uw kleintje gebeuren! 

is het dan nooit veilig om honden en 

kinderen samen te laten? Natuurlijk wel! 

het is ook niet zo dat uw kind eerst is 

weggerend en dus uw hond op “jacht” is. 

Jawel hoor u kunt honden en kinderen 

absoluut met elkaar laten knuffelen en 

kroelen. Mits u er zelf bij bent en toch 

altijd alert blijft op uw hond én kind. 

http://www.dehondensite.nl/author/admin/
http://www.dehondensite.nl/category/algemeen/
https://i2.wp.com/www.dehondensite.nl/wp-content/uploads/2017/12/hans-stange.jpg
https://i1.wp.com/www.dehondensite.nl/wp-content/uploads/2017/12/martijn-verhaegen.jpg
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Honden zijn erg vergevingsgezind, als een 

klein kindje een keer per ongeluk in het 

oog prikt vind een gezonde hond dat geen 

probleem. 

Maar ook het geduld van de hond raakt een 

keer op. Zo ben ik ooit eens met een 

veearts mee geweest naar een hond die een 

kind gebeten had. Bij onderzoek 

van de zwarte labrador bleek dat deze 

ZEVENTIEN NIETJES in zijn oor had. De 

hond had dus pas bij de zeventiende keer 

gebeten. Het is dus erg van belang dat u 

ook uw kinderen opvoed met respect en 

liefde voor honden. Ik weet dat er het 

gerucht gaat dat dit een broodje aap 

verhaal zou zijn. Echter ik weet zeker dat 

het wel waar is, maar al zou het een 

broodje aap verhaal zijn dan is nog de 

moraal erg belangrijk, ook een kind kan 

een hond pijn doen, bewust of onbewust. 

Een goed tip hierbij is dat als uw kleintje 

leert lopen en wat kan praten. En hij gaat 

bijvoorbeeld op de poot van uw hond 

staan, dat het kind sorry moet zeggen tegen 

de hond. Hiermee leert u uw kind dat de 

hond met respect wordt behandeld. Uw 

hond verstaat het niet natuurlijk, maar uw 

kind weet dat hij ook met de hond een 

respectvolle en liefdevolle relatie moet 

opbouwen. 

Uw kind is voorlopig toch nog niet instaat 

om uw hond te leiden, en in een later 

stadium van het leven van uw kind leert u 

hem of haar wel wat leiderschap inhoud. 

Dit begint immers ook met wederzijds 

respect. 

Honden zijn geweldige dieren en geven 

over het algemeen erg veel om 

kinderen.  Ook dit is een gegeven, dus raak 

nu na het lezen van dit stuk niet in de stress 

maar wees gewoon alert, dat is iets anders 

als het niet doen of er helemaal bovenop 

zitten. 

Ik wil graag Daphne Verhagen-louers, 

Martijn Verhaegen, en Hans Stange 

bedanken voor de geweldige foto’s. 

Deef Smits 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://i0.wp.com/www.dehondensite.nl/wp-content/uploads/2017/12/Daphne-Verhagen-louers.jpg
http://www.vhg.org/
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Het welzijn van de honden wordt tijdens de cursussen niet uit het oog verloren, maar net zo 

belangrijk is het welzijn van de cursisten. Reden voor de leden om een “reanimatiecursus” bij 

Pauline van Safety Care te gaan volgen. Zie bijgaande college. 

 
 

Wij hopen het geleerde niet in de praktijk te behoeven brengen, maar geruststellend is dat 

veel leden, na deze cursus te hebben gevolgd, kunnen helpen. Met dank aan Pauline Uijl. 
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  De voorjaarscursussen zijn inmiddels in “full swing”.  
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Privacy en de AVG. 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  

Wat moet je als vereniging minimaal op orde hebben? De volgende punten zijn sowieso voor verenigingen 

verplicht: 

 Goed vastleggen welke persoonsgegevens de vereniging opslaat. 

 Aantonen dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan (documentatieplicht). 

 Een goed en volledig overzicht van de systemen hebben die de gegevens verwerken. 

 Een goed beeld hebben van wie toegang heeft tot de systemen met (gevoelige) informatie. 

 Bijhouden dat de verwerking van persoonsgegevens gaat volgens de AVG-regels. 

 Medewerkers trainen over hoe ze intern moeten omgaan met de gegevens. 

 De IT-zaken goed beveiligen. Je bent verplicht om te zorgen voor goede beveiligingssoftware. 

 Je moet de contracten met IT-leveranciers op orde hebben. 

 

Zonder tegen bericht geeft u de Vereniging (Phv. Schouwen-Duiveland) toestemming om uw gegevens te 

beheren. Een bericht kunt u zenden naar belinde@zeelandnet.nl. 

 

Foto’s. 

Het maken van foto’s 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 de 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 groepsfoto waar u op 

zou kunnen staan en/of  tegen plaatsing in een Nieuwsbrief ,laat dit dan even weten. U kunt ook een bericht 

sturen naar belinde@zeelandnet.nl  

 

 
               

   
 
Kennels, nachthokken, hondensportartikelen, diervoeder, africhtingsmateriaal.Email: dpsk9dog@worlsonline.nl; 

http://welcome.tn/dpsk9s 

 
 
 

mailto:belinde@zeelandnet.nl
mailto:belinde@zeelandnet.nl
mailto:dpsk9dog@worlsonline.nl
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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. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Leden en sponsors, dank voor de bijdragen. 

Redactie: Wim van der Linde 

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  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

    

  

     

 

 

 


