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December   

De Werkhonden 
Vereniging Schouwen-

Duiveland wenst iedereen een 
fijne kerst en een 
voorspoedig 2013.
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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
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Cursussen
De gehoorzaamheidscursus is voor alle 
hondenrassen, groot of klein. Er is een 
puppycursus, basiscursus en gevorderden 
cursus. 
De cursus kost € 60,- voor 10 lessen en de 
10e les is het examen. Contant te betalen 
bij aanvang  bij de eerste cursusles. 

W.V.S.D.
juni 2012

`De Wintercursus 2012
Beste lezers, Het weer zit tijdens de cursus niet mee. Het trainingsveld is bijzonder slecht begaanbaar 
voor de training door de vele regen. We hebben besloten de maand december verder geen lessen meer te 
geven en hopen dat het nieuwe jaar droger start en het veld er beter bij ligt. We laten jullie weten wanneer 
de lessen weer aanvangen. In ieder geval fijne feestdagen en een voorspoedig 2012 namens de WVSD.

Hondenafrichting
Bij de WVSD zien we veel cursisten langs komen met “probleem” 
honden. Vaak ligt hier een gedragsprobleem bij de hond, maar het 
gedrag van de baas is minstens zo belangrijk bij een honden-
gedragsprobleem. Het is vaak al lastig te achterhalen wat de oorzaak 
van het gedragsprobleem bij de hond is. Veelal kunnen de baasjes niet 
aangeven wanneer dit probleem is ontstaan. In de eerste levens-
maanden van de hond gebeuren vaak dingen die bepalend zijn voor 
het uiteindelijk gedrag van de hond. Er is gedrag wat de honden erven 
van hun ouders, maar ook van grote invloed is de inprentings- of 
socialisatiefase van de hond. Is dit niet goed gedaan, kan de hond 
angst hebben van mensen of allerlei zaken. Het is lastig dit soort 
gedragsproblemen te repareren. Hondenfluisteraar Cesar lukt het vaak 
wel in een uitzending, maar wat we vaak niet zien is de intensieve en 
langdurige behandeling van de hond. Daarbij heeft Cesar een gave en 
dat is het goed kunnen achterhalen wat de oorzaak van bepaald 
gedrag is. Hiermee helpt hij veel honden. Wij zijn geen hondenfluis-
teraars, maar er is wel veel kennis bij de vereniging over honden-
gedrag en africhting. Wij helpen graag de cursisten bij het overwinnen 
van die problemen. Hierbij zien wij echter vaak een terugkerend 
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probleem en dat is de baas. Veelal reageert de baas op allerlei te 
verwachten problemen. Valt de hond uit naar andere honden, dan zien 
we vaak een baas die door gedrag en houding de hond al beïnvloed 
voordat de hond overgaat tot dit gedrag. De hond reageert dan vaak 
op het gedrag van de baas en doet dit eigenlijk omdat door het 
gedrag van de baas dit min of meer van hem/haar verwacht wordt. 
Dat is enorm lastig, omdat het gedrag van de baas vaak nog minder te 
corrigeren is als bij de hond. Honden zijn van nature vluchtdieren, dus 
ontwijken ze graag een confrontatie. Helaas voor hun lopen ze vaak 
aan een riem en kunnen niet vluchten. Dan wordt die riem vaak nog 
angstvallig strakgetrokken door de baas en dat stimuleert de hond dat 
er wel een heel erg enge situatie gaat ontstaan. Als je dan dan niet 
kan vluchten, ga je beginnen met het gevaar weg te blaffen, lukt dit 
niet dan maar eens flink van je (vaak in de lucht) afbijten in de hoop 
dat dit de andere partij flink afschrikt. De baas gaat hier vaak verkeerd 
mee om. Dat is logisch, want ook voor de baas ontstaat een stressvol-
le situatie en honden herkennen stressgedrag beter als mensen, dus  
is het een bevestiging van de hond in zijn gedrag. Het is verstandig bij 
honden met angstgedrag dergelijke stresssituaties te vermijden. Dat 
kan door resoluut de andere kant op te lopen bij een naderende 
confrontatie of de hond afleiden met een oefening of spel. Daarnaast 
proberen wij in de training juist de hond en baas te laten inzien dat 
situaties minder eng zijn als ze lijken. Gewoon de hond vertrouwen 
geven en met een goed apel lastige situaties trotseren en daarbij de 
hond ruimhartig belonen wanneer hij gewenst gedrag vertoont. Dat 
vraagt veel inzet van baas en hond en gaat zeker niet vanzelf over. 

Foto’s 
Deze mooie mooie foto’s 
zijn altijd leuk om te 
plaatsen op website of in 
nieuwsbrief. Heeft iemand 
ervaring met fotograferen, 
neem wat meer een camera 
mee, dan kunnen we 
regelmatig andere foto’s 
plaatsen. In de zomer kan 
het filmen van de training 
ook van meerwaarde zijn. 
Dan zie je terug wat goed, 
minder goed of slecht 
gaat!

W.V.S.D. IN BEELD
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SPONSORS
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WVSD Nieuws bulletin
De WVSD heeft naast een eigen website www.wvsd.eu sinds 
kort ook een groepsaccount op Facebook onder de naam 
Werkhonden vereniging Schouwen-Duiveland (WVSD). Bezoek 
dit eens en laat dan een (leuk) bericht of foto achter! 
http://www.facebook.com/groups/163468680456595
MOOI RESULTAAT VOOR DE WVSD!!!!!!!!!!!!
Op zaterdag 13 oktober 2012 hield de WVSD examens in VZH en 
IPO. Meerdere leden deden met hun hond examen. Op de foto’s 
in deze nieuwsbrief zie u de verrichtingen in de gietregen.
Ilona de Vrieze en Jacques Straver slaagden met hun honden 
Iza en Forrest voor IPO I. 
Johan Goudzwaard, Emily Dekker en Arie Zondernaam 
slaagden met hun honden Luna, Mikayla en Bono voor het VZH .
Helaas slaagde Sandra Stigter met Ted niet. Toch was dit voor 
de vereniging een mooi resultaat en biedt weer perspectief 
voor de toekomst.
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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

http://www.nbg-hondensport.nl/
http://www.nbg-hondensport.nl/
mailto:info@wvsd.eu
mailto:info@wvsd.eu

