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Nieuwsbrief voor de gehoorzaamheidscursussen van de Werkhonden 
Vereniging Schouwen-Duiveland.  
Met deze nieuwsbrief informeren we cursisten, leden en sponsors over 
cursussen, trainingen, examens en andere wetenswaardigheden rond de 
africhting. Meer informatie vindt u ook op de website www.wvsd.eu.  !
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen of heeft u andere 
opmerkingen of vragen stuur dan een e-mailbericht aan info@wvsd.eu

Proefexamen 
en spelletjes!!

slik…..?

Speciale uitgave 
WVSD Nieuwsbrief n.a.v. 

het proefexamen en 
spelletjes middag, met 

aansluitend BBQ!
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Scores proef examens: 
VZH Jony 43, Max 45 en Kyra 48 
punten, praktijkgedeelte ook 
geslaagd. 
IPO I Mikalya speuren 92, apel 54, 
manwerk 84 punten; 
IPO II Forrest speuren 91, apel 82 
en manwerk 87 punten.

W.V.S.D.
juni 2012

`Op zaterdag 19 juli 2014 hield de WVSD voor haar leden een proefexamen i.v.m. de examens op 20 september dit jaar. 
Naast dit proefexamen hielden we een spelletjes middag met aansluitend een BBQ. Naast de eigen leden waren ook 
leden van PHV de Hellehoek uitgenodigd, om enerzijds onze samenwerking met demonstraties te bevestigen en 
anderzijds was Robbert samen met Fred (oud, maar wel nog betrokken lid) respectievelijk de keurmeester en 
examenbegeleider. Het was uiteindelijk een leerzame en leuke dag voor iedereen, met een gezellige BBQ ter afsluiting.  

Het proef examen 
Om 11:00 uur startten we het proefexamen met het IPO speuren voor 
respectievelijk Mikayla (IPOI)en Forrest (IPOII). Het gras was enorm 
hoog, wat eigenlijk niet prettig is. De examenbegeleider kwam slechts 
met zijn kruin boven het gras uit, maar dat mocht de examenpret niet 
drukken. Er werd serieus gewerkt, wat gezonde examenstress 
opleverde. Mikayla liep het spoor netjes uit, met wat kleine uitglijders 
die wat minpunten opleverde en Forrest verraste zijn baas weer eens 
met eigenzinnig gedrag, maar liep gelukkig verder redelijk het spoor 
uit. Hierbij waren beide honden geslaagd voor hun IPO examen 
afdeling A. Vervolgens trok de africhtingskaravaan met een goede 32 
graden warmte naar het trainingsterrein van de WVSD voor de lunch. 

Na de lunch starte het apel van het VZH programma. Hieraan namen 
Max, Joni, Kyra en hun geleiders deel, als mede nog een „witte hond”, 
de Mechelse herder van An van de PHV de Hellehoek. 

Robbert en Fred waren in hun element en examineerden voor het 
eggie. De zenuwen gierden over de wei en de honden en geleiders 
deden niet alles wat van hun verwacht werd. Toch slaagden alle 
honden voor het examen. Vervolgens werkten Mikayla en Forrest hun 
apel oefening af voor het 
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IPO en daarna deden die ook het examen manwerk. Mikalya bleef 
helaas niet liggen bij het schot, waren er ook hier foutjes door de 
zenuwen en de tropische hitte had eveneens invloed op de honden in 
hun bontjas. Forrest slaagde (ondanks Jacques z’n onwelvoeglijke 
taalgebruik) en mikalya door foute af oefening niet, maar we hadden 
wel geleerd, waar nog aangewerkt moet worden.

Het succevolle praktijkgedeelte VZH sloot de examens af.


De spelletjes middag 
Voor de spelletjes hadden veel leden een spelletjes opdracht 
verzonnen. Daar waren zeer creatieve ideeën uit ontsproten. Een 
apporteerkluif uit een bak met water pakken, sluipen met de hond 
onder je buik, een heuse frisbee vangwedstrijd, de zweetschoenen 
van de baas apporteren uit een stapel schoeisel van de deelnemers, 
etc. Opvallend was het enthousiasme van zowel de deelnemers als de 
honden. Naarmate het feest vorderde bleven steeds meer honden op 
het veld en keken de activiteiten van andere honden af. Zo werd het 
uiteindelijk toch nog een bijzonder leuk en leerzaam middagje, waarbij 
de spelletjes bijdroegen aan de hond baas verhouding. Na de 
groepsfoto werd de winnaar uitgeroepen van de competitie en 
bijzonder genoeg was dat de jongste deelnemer Izzy. De jeugd heeft 
de toekomst. De wisseltrofee, een kunstig gegraveerde spiegel, 
gemaakt door Petra, ging met Arjan mee, waarbij duidelijk werd dat 
ook volgend jaar een herhaling komt, want anders heb je geen 
wisseltrofee.


De BBQ  
Wat te zeggen over de BBQ. Een vette hap gaat er altijd in en er was 
genoeg voor iedereen, die het kon wegspoelen met een drankje. Al 
met al een bijzonder geslaagde dag en iedereen bedankt voor de 
inbreng. Het bleef nog lang warm op de Omloopsweg!

W.V.S.D. IN BEELD

Blaffen en 
pakwerker in de 
gaten houden! 

Hoezo? Wat 
minpuntjes, relax 
baas en zolang jij 
niet vloek baas, 

komt het wel goed 
joh. 
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SPONSORS

De WVSD 
De Werkhonden Vereniging Schouwen Duiveland resideert in 
Burgh-Haamstede en is aangesloten bij de Nederlandse Bond 
Gebruikshondenverenigingen.  Website van de NBG. 
Wij richten onze honden af voor VZH en IPO. Wij zijn een kleine 
vereniging en kunnen altijd gemotiveerde leden, donateurs, 
sponsors of adverteerders gebruiken.  Heeft u interesse om lid 
te worden of de vereniging financieel te steunen laat dit dan 
aan ons weten. Nieuwe leden hebben een wederzijdse proeftijd 
van drie maanden. 
Adverteren in de nieuwsbrieven en op de website kost € 25,- 
per jaar. 
Voorzitter	 :  Dhr.  J.A. Straver (0111)410882  
Secretaris	 : Dhr. A.J. van Driel (0187)483355  
Penningmeester 	 :Mvr. M. Engelen-Lupker  
                               0111-672724/0610593280 
 E-mail	 	 : info@wvsd.eu 
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