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Nieuwsbrief 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.nl.  

Wilt u adverteren in de nieuwsbrief en op de website! Neem contact op met 
de WVSD.  

http://www.wvsd.nl
http://www.wvsd.nl
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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 € 70,- voor 10 lessen en de 10e les is 
het examen. Contant te betalen bij aanvang  bij de 
eerste cursusles. 
21 juni 2016 start er weer een nieuwe cursus!

W.V.S.D.

De Nieuwsbrief 
Juli was een druk maandje voor de WVSD. Twee demonstraties, te weten in Nieuwerkerk en in Noordwelle. Veel 
ontwikkelingen op de club. Zeer hard werkende mannen die het terrein op orde brengen, waarvoor nogmaals hulde! 
Zwemmen met de hondjes. speuren en zoeken, KNPV trainingen en extra trainingen voor de demonstraties. Er gebeurt 
veel en we zien ook steeds weer nieuwe leden verschijnen. Allemaal mooie ontwikkelingen.

Van Pup naar Werkhond 
Arlon is gelukkig wat gestagneerd in de groei, maar 
helaas heeft hij recente een kleine operatie ondergaan. 
Er was op zijn rechtsachterpoot een flinke (groeiende) 
bult zichtbaar. Na even aankijken, leek het de dierenarts 
het beste dat die bult operatief moet worden 
verwijderend en aldus geschiedde. Het herstel gaat wat 
minder snel als gewenst en eigenlijk valt hierdoor de 
training wat stil. Hij had er flink last van, eerst pijn, later 
meer gevoelig en nog steeds een niet geheelde wond. lk 
ben dan wat voorzichtiger met het trainen, want al snel 
associeert de hond pijn met een bepaalde oefening en 
dat vind ik minder wenselijk. Soms vraag ik mij dan af 
ben ik dan te voorzichtig met Arlon en kan ik meer 
arbeid va hem verwachten, maar mijn gevoel zegt me 
dat het beter is af te wachten en wat meer tijd te nemen. 
Uiteindelijk is een hond erg gevoelig voor negatieve 
associaties en wanneer ik een oefening positief wil 
aanleren is het niet goed als hij door zijn kwetsuur dit als 
negatief ervaart. De laatste week lijkt het weer beter te 
gaan en ben ik toch maar weer wat actiever met Arlon 
gaan trainen. Opvallend blijft dat zowel Arlon, maar ook 
oude Forrest exact weten wanneer ik naar de club ga.
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W.V.S.D. IN BEELD

Dan zijn beide heren al te dringen bij de deur en de teleurstelling is 
groot wanneer ze niet gaan. Ze vinden het trainen kennelijk nog 
steeds erg leuk. Met name dat leuke probeer ik mij met Arlon zoveel 
mogelijk op te richten. Hij is vaak nogal wat tam wanneer we 
trainen. Enerzijds kan dit komen door zijn snelle groeispurt en 
recente ziekte, maar mogelijk ben ik ook wat minder actief tijdens 
de training. Vroeger sprong ik samen met de hond ook alle klanten 
op, maar tegenwoordig ben ik niet meer zo’n spring in het veld. Ik 
ervaar dat laatste vooral als een tekortkoming van mijzelf en 
probeer toch wat meer enthousiasme in de trainingen te brengen. 
Een nadeel is dat ik vaak alleen met Arlon train. ik zie dat met name 
in groepstrainingen de honden toch wat alerter reageren en ze op 
de een of andere manier sneller progressie laten zien in de training. 
Een (korte) lijntraining ervaar ik zelf vaak heel positief en zie ook 
andere honden sneller progressie maken. Vanzelfsprekend is een 
lijntraining niet zaligmakend en moet je ook alleen aan de bak met 
de hond om vooruitgang te krijgen. Op de vereniging hoor ik vaak 
mensen van de cursus zeggen: “ thuis doet ie het beter” . Dat is 
logisch, want thuis is minder afleiding van de hond. Ondanks die 
afleiding lijkt het mij dat de baas/hond relatie juist daardoor weer 
beter wordt. met name de baas moet zijn of haar stinkende best 
doen om alle aandacht van de hond te krijgen. Naarmate de hond 
wat ouder wordt en de puppy periode achter zich laat is de training 
overigens ook wat minder vrijblijvend. Je mag dan best wat 
strenger zijn voor de hond en van de hond meer inzet afdwingen. 
Als je dat niet doet en de hond maakt er een potje van komt het 
uiteindelijk niet goed. We hebben het tenslotte niet voor niets over 
de baas en de hond. Een baas moet dan ook wel de baas zijn. Hij 
mag wat meer plicht verlangen van de hond, maar dat tegenover 
dat de hond, ook al is het meer heel even dat hij/zij het goed doet, 
beloont wordt. De beloningen kunnen gedaan worden met een 
“braaf”, even spelen met de hond, een lekker voertje of een nog 
lekkerder voertje. De beloningen moet weer wel in verhouding staan 
tot de geleverde prestatie van de hond. Een keer op commando 
luidt geven, hoeft niet perse te leiden tot een vreugdedans van de 
baas. Bij een grotere prestatie kan dat dan weer wel. Africhten 
vraagt van jou en mij een op jouw/mijn hond gericht maatwerk. 
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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. 

     Omdat het eigenlijk niet vaak genoeg herhaald kan worden een steeds terugkerend item. Het lezen 
van je hond. De hond geeft constant signalen af hoe hij/zij een situatie ervaart en wat zijn plan is om met 
die situatie om te gaan. Daarnaast kan de hond dit soort lezen beter als mensen en heeft hij vaak feilloos 
wat de de baas en andere mensen van plan zijn. Bijgaand plaatje is slechts een gedeelte van de 

houdingen van de hond in bepaalde situaties. Er 
zijn nog veel meer varianten die laten zien hoe bij 
de hond de vlag er bij hangt. Het is echt 
belangrijk  oog te hebben voor het gedrag van je 
hond en hem/haar te lezen. vaak kan je dan al in 
een vroeger stadium ingrijpen op een mogelijk 
probleem, maar evengoed kan je ook zien dat de 
hond het juist prima naar zijn zin heeft en met 
veel plezier zijn werk gaat doen. Het is vaak niet 
een kwestie van trekken en snokken aan de lijn, 
maar inspelen op zijn gedrag. dat is overigens 
makkelijk gezegd als gedaan, want vaak ben je 
tijdens de training al met zoveel dingen tegelijk 
bezig, dat dit de baas vaak ontgaat. Toch kan 
goed lezen van de hond bijdragen aan beter 
trainen met je hond. Besef daarnaast dat de 
hond ook jou leest. Als je het grappig vindt als 
de hond ondeugend is, heeft jouw hand dat vaak 

heel snel door, net zo goed als wanneer je boos wordt (wat natuurlijk niet niet goed is. Goed toneel 
spelen helpt bij de training. laat niet je onzekerheid, boosheid, of frustratie zien. De hond reageert daar 
heel adequaat op. Hij doet dan vaak niet meer wat je van hem verlangt. Op het moment dat je echt blij 
bent over een positieve actie van de hond, wees dan ook echt blij naar hem/haar toe. Dat is voor de 
hond een fijne beloning. Dus leef je meer in hoe de hond zijn stemming is en dan kan je waarschijnlijk 
effectiever trainen. 


REGELS
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WVSD Nieuws bulletin 
De WVSD heeft een eigen website www.wvsd.nl  
Hier vind je veel  informatie over de vereniging en de 
cursussen. Ook op Facebook vind je de WVSD. Bezoek dit eens 
en laat dan een (leuk) bericht of foto achter!.http://
www.facebook.com/groups/163468680456595 
Bij het versturen van de nieuwsbrief blijkt wel eens 
dat het e’mailadressen niet kloppen. Krijg je niets meldt dit 
bij jacques.straver@zeelandnet.nl  

SPONSORS
De WVSD kan altijd sponsors 
of donateurs gebruiken. We 
maken veel kosten voor het 
onderhoud en 
trainingsmateriaal. Wilt u op 
de een of andere manier de 
vereniging ondersteunen geef 
dat door aan het bestuur. Op 
de website, in de 
nieuwsbrieven, maar ook op 
het terrein kunnen we reclame 
voor bijvoorbeeld een bedrijf 
maken. 

Demo's 

De demo’s bij Nieuwerkerk en Noordwelle zijn prima ontvangen 
bij het publiek. Binnen de mogelijkheden van de club en met het 
materiaal (veel relatief onervaren mensen en veel jonge honden) 
zijn er toch twee leuke demo’s neergezet. Het had best wat 
voeten in de aarde om die demo’s voor te bereiden en een flink 
aantal mensen hebben zich extra ingezet om alles voor elkaar te 
krijgen. Iedereen die dat gedaan heeft en ook iedereen die zich 
heeft ingezet tijdens de demo’s verdienen een compliment en bij 
deze krijgen jullie die pluim dan ook. Eerder in de nieuwsbrief 
ging het over toneelspelen richting de hond. Nou we hebben wel 
gezien dat de vereniging veel toneelspelers telt, dus eigenlijk 
moet dat richting de hond ook geen probleem meer zijn. Over 
twee weken hebben we nog een demonstratie bij de Burghse 
dag (ook 2 keer een half uur) en mogelijk doen we over enige tijd 
’s avonds doordeweeks nog een kleine demo. Dat alles spekt in 
ieder geval de verenigingskas, want we hebben nog steeds 
munten nodig voor het onderhoud en optimaliseren van het 
verenigingsterrein. Nogmaals iedereen bedankt voor de inzet, 
creativiteit, beschikbaar gestelde materialen en het toneelspel. 


http://www.wvsd.nl
http://www.facebook.com/groups/163468680456595
mailto:jacques.straver@zeelandnet.nl
http://www.wvsd.nl
http://www.facebook.com/groups/163468680456595
mailto:jacques.straver@zeelandnet.nl
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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 zes maanden. 
Adverteren in de nieuwsbrieven en op de website kost € 25,- 
per jaar. 
Voorzitter	 :  Functie vacant  
Secretaris	 :  Mevr M. Engelen-Lupker  
                                0111-672724/0610593280 	  
Penningmeester   : Dhr. S. Bakx                 
 E-mail	 	 : doggyfriends@hotmail.com  

http://www.nbg-hondensport.nl/
mailto:doggyfriends@hotmail.com
http://www.nbg-hondensport.nl/
mailto:doggyfriends@hotmail.com

