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    POLITIEHOND VERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND 

               Nieuwsbrief juli 2018   

 
              Opgericht 29 februari 1988 

Leden van een hondenvereniging: lampen aan het klaarmaken, controleren en zo waar ze doen het ook nog. 

 

Maar waarvoor deze vrijwillige (maar noodzakelijke) werkzaamheden? 

   

Hier voor dus. Het plaatsen van de lantaarns inclusief aansluitkabel op de nieuwe (hoge) masten. Een oefening op 

hoog niveau met dank aan John, Emily, Merijn, Jan, de auto van Cara en de andere ondersteunende hulpen. 

Inmiddels heeft Alfred een geultje gegraven en is één van de kabels onder de grond verdwenen. Nu nog even 

aansluiten. 
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  Het controleren, het plaatsen, verrijden, werkoverleg en een “birds eye view”.   

 

     Met dank aan: 
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En toen was er ook nog een trainingsmomentje . 

 

  Beiden zijn weer veilig op de grond geland. Knap van Femmy hoe rustig ze bleef!. 

 

 

Ook gelijk maar wat snoeiwerk gedaan en de eenzame grasmaaier annex grondprikker zwoegde maar voort en de 

gebruikers gelijk controleren. Na een lange dag en avond was het tijd voor een hapje en een drankje.   
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Geschikt speelgoed? 

Wat is nu eigenlijk geschikt speelgoed voor de hond 

vroeg ik als instructeur op winter avond aan me 

cursisten? Ik kreeg vele antwoorden ja ik heb voor 

mijn pup/hond: knuffels, tennisballen, voetballen, 

houten stokken, legen flesjes, flostouwen, 

piepspeeltjes, jollybal. We keken naar speelgoedrek 

wat voor ons hing met allemaal verschillende soorten 

hondenspeeltjes voor honden. Breed assortiment ging 

daar op.  

Maar ik zeg tegen me cursisten helaas wat hier hang is 

helaas bijna allemaal ongeschikt. Ze keken me verbaas 

aan o zegt cursist dat wist ik niet zeg ze. Haar vraag 

was terecht na mijn antwoord maar waarom is het 

niet geschikt?  

 

Ik nam de tijd want het gaat over de veiligheid van de 

honden en een hondeneigenaar wil nooit het leven 

van de hond in gevaar brengen.  

Vele pups vinden het erg leuk om overal op knagen, 

slopen en  verscheuren.  Niet iedere pup/hond doen 

dat hoor er zijn hele brave pups en honden die nooit 

iets slopen en die juist heel zuinig zijn op hun 

speelgoed wat ze krijgen. 

Ik zal hier een aantal meest aangeboden speelgoed 

behandelen. 

Let op!  

Laat hond nooit alleen met welk speelgoed dan ook 

geef speeltjes alleen onder toezicht” 

Zo genoemde Speelgoed Geschikt JA/ Nee Uitleg 

Knuffels Nee In knuffels zit witte watten in soms ook oogjes en 
piepje het gevaar dat de hond alles uit pluist en door 
slik zit er dik in gevolg dat de hond verstopt kan raken. 

Massieve Bal JA Deze ballen zijn eigenlijk bijna onverwoestbaar. Zeker 
geschikt mee te spelen.  
Mijn advies is om met deze ballen speciaal voor 
training te houden om samen mee te spelen of om 
ballen te gooien. Waarom dan blijft de bal speciaal en 
spelen brengt band tussen baas en hond. 

Tennisballen  Nee De omhulsel van tennisbal heeft een scheurend effect 
op de tanden gevolg dat bij veel gebruik van 
tennisballen dat de tanden zo slijten dat er stompjes 
over blijft. 
Wat nog steeds regelmatig gebeurt is dat kapot 
gebeten tennisballen in maag/darmstelsel vast komt te 
zitten gevolg dat de hond verstopt raakt tot soms de 
dood  tot gevolg! 

Zachte plastic ballen 

 

NEE Deze ballen bijten honden snel kapot en gevolg dat hij 
in de keel kan schieten. 
En bij werkhonden wil je niet dat hond overal op kauw 
omdat je een vast beet wil hebben. Leer hond van 
pups af aan op alles kauw dan zal hij dit op alles doen.  

 

 Wordt vervolgd. 

                     

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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Castratie? - Laat uw hond heel! 

Knip-schaar, problemen klaar? Mooi zou dat zijn. 

Maar een hond is een levend wezen. Een met ziel 

en geest, niet een speeltje waaraan naar 

willekeur kan worden gesleuteld en geknutseld 

om het een aangenamere vorm te geven. 

Stel je voor: je eerste afspraak met je puppy bij 

de dierenarts. De vriendelijke receptioniste vraagt 

naar de naam en andere gegevens van je hond. 

Ze noteert het ras, de geboortedatum en het 

geslacht en vraagt vervolgens routinematig: "En, 

al gecastreerd?" - " 'Sorry, maar je hebt toch net 

opgeschreven dat deze kleine nog maar 13 

weken oud is?' - "Ja, klopt. Acht maanden oud 

moet ze natuurlijk zijn. Maar het beste voor de 

eerste loopsheid." 

Fictie? Overmatige fantasie van de auteur? 

Helemaal niet. Dit gebeurde in een 

gerenommeerde grootstedelijke 

dierenartsenpraktijk, een paar dagen geleden. 

Veel hondenbezitters is al bekend dat een 

gecastreerde hond niet perse stopt met 

ongewenst gedrag. Laat staan dat men 

ongewenste zwangerschappen in hondengroepen 

van gemengd geslacht niet op een andere manier 

kan voorkomen. Maar wat weinig hondenbezitters 

weten, is dat veel gedragsproblemen zelfs 

kunnen verergeren door castraties. 

Geen reden voor HET hond! 

Zo hebben gedragswijzen als overdreven 

voedsel- en territoriumverdediging, rijgedrag of 

andere veelal ten onrechte aan dominantie 

gerelateerde gedragingen vaak een andere dan 

een seksueel gemotiveerde achtergrond. Vanuit 

een gedragsbiologisch perspectief dus geen 

aanleiding om vrouwelijke en mannelijke dieren 

tot een gender-neutraal wezen te knippen. 

Integendeel, honden met angstagressie 

bijvoorbeeld reageren na castratie (chirurgische 

verwijdering van de testikels of eierstokken) vaak 

nog agressiever, omdat hen dan ook de 

angstverminderend werkende 

geslachtshormonen ontbreken. 

Zowel het gaan struinen als ongewenst 

paargedrag kunnen zelfs zodanig hormonaal 

aangelegd en verknoopt zijn bij het dier (bij reuen 

deels al prenataal, we spreken van de 

'vermannelijking van de hersenen'), dat ook na 

een castratie bepaalde visuele of geurprikkels 

alleen volstaan om (opnieuw) de tour door de 

buurt te beginnen. Of om een loopse teef te 

volgen en haar lastig te vallen. 

Babyhond voor altijd? 

Nieuwste trend is de vroege castratie/sterilisatie. 

Wat we daarvan moeten denken, kan elke lezer 

zelf inschatten, wanneer hij weet dat een voor de 

eerste loopsheid gesteriliseerde teef fysiek noch 

geestelijk volwassen is. Met de chirurgische 

ingreep onder algehele verdoving wordt het 

natuurlijke puberteitsproces gestopt, of zelfs al 

voor het begin voorkomen. De nog niet 

volwassen teef, en ook de vroeg gecastreerde 

reu, blijft mentaal op het niveau van een jonge 

hond. 

Ook zijn deze zonder medische noodzaak 

geopereerde honden van beide geslachten later 

meestal ofwel opvallend kleiner, ofwel opvallend 

groter dan hun niet-gecastreerde volwassen 

soortgenoten. Reden: ontwikkelingsstoornissen 

als gevolg van de beperkte of zelfs achterwege 

gebleven puberteit. De groeischijven 

(epifysairschijven) in de pijpbeenderen van 

grotere rassen sluiten zich soms te langzaam of 

helemaal niet, en de gecastreerde dieren worden 

te snel te groot. Een mogelijk gevolg is een 

ongunstig geproportioneerd gangwerk, wat niet 

zelden leidt tot een beperkte motoriek en dan 

bovendien gepaard gaat met pijnlijke artrose. 

Of vroege sterilisatie bij honden eigenlijk de kans 

op melkkliertumoren vermindert, wordt niet alleen 

onvoldoende onderbouwd maar is op dit moment 

ook zeer omstreden. De aanwijzingen nemen toe 

dat veeleer te eiwitrijke voeding en een 

aanzienlijk te hoog lichaamsgewicht, vooral in het 

eerste levensjaar, en het frequent onderdrukken 

van loopsheidscycli door hormoontoediening de 

eigenlijke triggers voor de tumoren zijn. 

En dan komt de dikte... 

Na castratie wordt van een gezonde, afgestemd 

op zijn leeftijd ontwikkelde hond, zienderogen een 

bedaagde viervoeter. Wat veel hondenbezitters 

aanduiden als een persoonlijkheidsverandering, 

is veeleer een door de castratie versneld 

verouderingsproces. Dat wil zeggen een fysieke 

verandering, om niet te zeggen een fysiek verval. 

De bespiering vermindert, het bindweefsel 

verslapt, huidstructuur en vacht veranderen, de 

stofwisseling vertraagt aanzienlijk en de 

botdichtheid neemt af. 
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Gecastreerde teefjes worden vaak incontinent 

(het zgn. urinedruppelen) en gecastreerde reuen 

worden vanwege hun niet meer als reu 

herkenbare - zeg maar niet meer ruikbare - 

geslacht door ongecastreerde reuen hevig lastig 

gevallen. Wat kan leiden tot bijtincidenten, 

waarvan de bezitter nu juist hoopte die door de 

castratie te minimaliseren. Nu stort de 

gecastreerde voormalige knokker zich op 

voorhand op zijn mannelijke collega's, uit 

voorzorg, om zo te zeggen, omdat hij hun gepest 

vreest. Daarmee bijt de hond, uhm, de eigenaar, 

in z'n eigen staart... 

Castratie = amputatie = misdaad 

Hoewel castratie momenteel een van de meest 

uitgevoerde ingrepen is in Nederlands veterinaire 

praktijken, valt er vanuit een juridisch perspectief 

wel iets over te zeggen. Want de Nederlandse 

Dierenwelzijnswet verbiedt expliciet de gehele of 

gedeeltelijke amputatie van gezonde 

lichaamsdelen. Tot die laatste behoren ook de 

geslachtsorganen! 

Weliswaar bestaat er op deze heldere regeling 

een uitzondering, waarin staat dat een amputatie  

(hier: castratie) is toegestaan ter voorkoming van 

ongecontroleerde voortplanting. Maar 

'ongecontroleerd voortplanten' kan zich in dit land 

waarschijnlijk wel een kat, die vrije uitloop heeft, 

maar niet een huishond onder de hoede van de 

mens en dus onder de controle van zijn bezitter.  

Natuurlijk is deze eis niet van toepassing op 

medisch noodzakelijke ingrepen bij een ziek dier. 

Op 'argumenten', zoals hygiëne (vermijden van 

bloedvlekken tijdens de loopsheid) of betere 

hanteerbaarheid (wat dacht je van op de aard en 

het wezen van het dier afgestemde training?) ga 

ik hier niet verder in. Wie dergelijke overwegingen 

PRO castratie in de discussie brengt blijft beter 

ver weg bij niet-programmeerbare LEVENDE 

WEZENS en doet er goed aan zichzelf een 

robothond op batterijen te kopen. Een hond 

waaraan hij naar hartenlust kan knutselen en die 

hij naar believen kan aan- en uitschakelen. 

Mijn hond blijft heel! Dat zeg ik ook aan mijn 

dierenarts… 

Katherine Silbermann, Hund-Unterwegs-Magazin, 

30 oktober 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennels, nachthokken, hondensportartikelen, 

diervoeder, africhtingsmateriaal. 

Email: dpsk9dog@worldonline.nl;   

www: http/welcome.tn/dpsk9s.

 

 

     
 

mailto:dpsk9dog@worldonline.nl
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De voorjaarscursussen met het afrondende examen zijn weer achter de rug.  

 Groep Martin.    Groep Sven .   Groep Angela. 

 Ingeborg 88%   Ron  74%   Remco  86% 

 Elles   88%   Wilco 84%   F.K. de J. 92%  

 Ingeborg 88%   Helene 96%   Alfred  98% 

 Johan  95%       Pauline  100%. 
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In de zomer fietsen met de hond. 
Pas op met fietsen in de zomer in combinatie met 
warm weer. 
Neemt u de hond graag mee als u een rondje 
gaat fietsen? Wees dan waakzaam in de zomer, 
ook als u uw hond goed getraind hebt om naast 
de fiets te lopen. Fietsen in de zomer is voor ons 
mensen heerlijk. Omdat we op de fiets zitten, 
hebben we de wind in onze haren, daardoor lijkt 
het vaak koeler. 
Als het warmer is dan 15 graden, loopt uw hond 
het volgende risico wanneer hij naast de fiets 
mee gaat:  
- Zijn poten kunnen op het warme asfalt 
brandwonden oplopen,  
- Hij kan hitte bevangen raken. Door de 
combinatie van lichamelijke inspanning en 
warmte is dit sneller gebeurd dan wij beseffen,  
- Hij kan te veel water drinken omdat hij het te 
warm heeft wat het risico op maagkanteling 
vergroot. 

Een hond raakt minder makkelijk zijn warmte kwijt 
dan wij mensen. Bovendien loopt de hond met 
zijn ‘blote voeten’ over warm wegdek. Gaat u 
fietsen met de hond, dan is het verstandig om de 

vroege ochtend als tijdstip te kiezen en in het bos 
te fietsen, waar de hond op gras kan lopen, ipv 
wegdek. Bedenk dat wegdek ’s avonds nog lang 
warm blijft. 

Wanneer het te warm is voor uw hond gaat hij 
overmatig hijgen, waarbij u soms ook de buik 
heftig ziet bewegen. Zodra u stilstaat, gaat de 
hond op zoek naar een koele plek om daar te 
liggen, daardoor kan de hond aan de lijn trekken. 
Dat wil dus niet zeggen dat hij verder wil rennen. 
Soms gaat de hond ook oneffen of 'zwabberend 
lopen'. Dit zijn ernstige signalen die de hond 
soms pas laat zien als het al bijna te laat is. 

Een leuk alternatief om uw hond in de warmte iets 
leuks te bieden kan een veilig waterspel zijn.  
Hier een voorbeeld: Speeltjes en brokjes 
opvissen 
Een teil, water erin en een speeltje of brokje erin 
en het zomerplezier kan beginnen! 
Eerst een klein laagje water en de hond 
aanmoedigen, later kan er meer water in. Laat je 
hond maar vissen! 
Bron: hondenbescherming.nl 

Trainingsveld van bovenaf gezien.    Stellaan met “kerstboom” in het midden! 

      

 

     

      Groot (onklaar) zoekvoorwerp+foudraal.    Geschonken door Jachthuis Noordgouwe.  
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Verzorgen van je hond. 
Een gezonde, levenslustige hond is een hond die 
de verzorging krijgt die hij nodig heeft. Bij de 
verzorging van je hond komt veel kijken. Niet 
alleen moet je hem de goede voeding geven, 
maar je moet er ook voor zorgen dat hij zijn 
energie kwijt kan en dat zijn vacht in een goede 
conditie blijft. En is je hond de hele dag lekker 
bezig geweest, dan is voldoende rust ook 
belangrijk. 
 
Bezig zijn, rust en slapen 
Pups en jonge honden hebben veel behoefte aan 
regelmaat, rust en slaap. Als ze wakker zijn, doen 
ze immers zo veel indrukken op. Ze spelen, 
onderzoeken en gaan op avontuur. Ze kennen 
vaak hun eigen grenzen nog niet en gaan door 
totdat ze er letterlijk bij neervallen.  

Een pup die meer dan een half uur in de weer is 
geweest, is moe. Honden die ouder worden 
hebben minder slaap nodig, terwijl de oude hond 
juist weer meer slaapt. Maak een schema met 
vaste punten, zoals uitlaten, spelen, eten, rusten 
en slapen, zodat je zeker weet dat de hond de 
rust en slaap krijgt die bij zijn leeftijd past. Weet je 
niet precies welke inspanning op welke leeftijd bij 
je hond past, vraag het dan aan de fokker. Voer 
de activiteiten in ieder geval langzaam op; je pup 
hoeft niet meteen een topprestatie te leveren. 
Bouw de oefening of training op door dit een paar 
keer per dag in blokjes van vijf tot tien minuten te 
doen. Doe dit op logische momenten. Je kunt het 
commando “zit” bijvoorbeeld oefenen bij het eten 
geven, bij het omdoen van de lijn of bij de 
stoeprand voor het oversteken. 

Honden die bijzondere inspanningen leveren, 
zoals sledehonden en jachthonden, hebben na de 
gedane arbeid rust nodig. Geef ze een eigen, 
rustige en veilige plek waar ze kunnen rusten of 
slapen. Slaapt de hond, laat hem dan lekker 
slapen en stoor hem niet. Honden die opgroeien 
in een drukke, nerveuze of lawaaierige omgeving 
lopen eerder de kans onzeker of neurotisch te 
worden dan honden die evenwichtig opgroeien 
met voldoende rust en regelmaat. 

Ook na het eten is het tijd voor een dutje; rennen 
of spelen met een volle maag is voor geen enkele 
hond goed. Wordt vervolgd. 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

     

   

Redactie: Wim van der Linde 
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