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    POLITIEHOND VERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND 

           Nieuwsbrief januari 2019  

  

              Opgericht 29 februari 1988 

 . 

 

   Een gezond jaar 2019 namens de Phv.Schouwen-Duiveland 
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Van de voorzitter. 

Tja, en alweer een jaar voorbij. Best wel wat dingen 

gebeurd om bij stil te staan. Zo gingen we het jaar in 

met een heleboel jonge leerling pakwerkers, maar 

aan het einde van het jaar was daar niet veel meer 

van over. Wel positief is de komst van enkele 

serieuze nieuwe leden, wat natuurlijk een geweldige 

aanwinst is voor de club. Het veld is duidelijk veel 

verbeterd na de drainage en wat ook geweldig is, is 

de nieuwe verlichting! Wat een zee van licht. De 

cursussen waren een succes. Weer heel veel 

baasjes en bazinnen hebben geleerd hoe ze van 

hun pup of oudere hond een goed gehoorzamende 

hond kunnen maken. Verschillende oefendagen zijn 

de revue gepasseerd, zowel voor de speurhonden 

als voor de politiehonden. We hebben zelfs 

meegedaan aan enkele praktijkavonden. Ook 

hebben we zelf een aantal keren praktijkoefeningen 

in elkaar gezet, zowel in het water, als in het 

donker. Gelukkig hebben we een vaste ploeg 

mensen die steeds de handen uit de mouwen 

steken als er dingen moeten  

 

gebeuren. Daardoor wordt het trainen steeds leuker 

en is er een goede samenwerking onder elkaar. Ik 

hoop dat we die stijgende lijn door kunnen zetten in 

het nieuwe jaar. Er staan zeker nog een paar grote 

klussen te wachten, maar ik ben er van overtuigd 

dat ook die, binnen niet al te lange tijd, kunnen 

worden voltooid. De bereidheid om elkaar te helpen 

met eventuele problemen, die we binnen de 

africhting tegenkomen, is prima, dus ik weet zeker 

dat we tot resultaten gaan komen dit jaar. De lijnen 

die de KNPV heeft uitgezet worden steeds 

duidelijker voor iedereen zodat we het niveau van 

africhting steeds meer onder de knie krijgen. Zo ook 

wat leuke contacten gelegd met andere clubs om 

ervaring op te doen. Wat we niet moeten vergeten 

is, dat we geduld en begrip voor elkaar moeten 

opbrengen, zodat iedereen op eigen manier de 

hond kan africhten op een humane manier, want 

liefde voor de hond is de basis van de africhting! Ik 

wens iedereen een sportief, gelukkig maar vooral 

een gezond 2019 toe. 

   

  Kennels, nachthokken, hondensportartikelen, diervoeder, africhtingsmateriaal. 

  Email: dpsk9dog@worldonline.nl;  www: http/welcome.tn/dpsk9s. 
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  Gezellig samenzijn om met een hapje en drankje het nieuwe jaar 2019 in te luiden. 
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Maar er moet ook nog gewerkt worden en soms is het enthousiasme een beetje te groot, of moet de “kerstboom” 

worden bewaakt.  
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  Op zondagmorgen is het (bijna) altijd speuren, maar het is ook weleens aan de koude kant. 

 

   …  en dan is er altijd iemand met een (hart)verwarmend drankje. 

           

 

       

Een oefendag. 
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Met twee combinaties (Sven met Juno en Emily met Femmy) is meegedaan aan de oefendag voor het 

programma “basis speurhonden” in Zeeuws Vlaanderen bij de Phv Saeftinghe. Het was leerzame oefendag en 

bovendien goed om op een vreemd terrein te kunnen oefenen. Met dank aan de Phv Staeftinghe. 

Maar de dag was nog niet voorbij, want de 2 combinaties gaven ook acte de présence in Oud-Turnhout (B).  
Er was een oefening om in de achterbak van een bestelauto te springen en de verdachten, die binnen waren, 
staande te houden. Bij een andere (appèl gerichte) oefening moest de hond ongeveer 4 meter voor de 
pakwerker gaan liggen en wachten. De begeleider moest de man gaan fouilleren en als de man jou aanviel, 
moest de hond direct aanvallen en bijten. Bijzonder was de steloefening in een vrachtwagen, waarbij de hond 
over een zeil met daaronder een trilplaat en met veel lawaai, moesten lopen. Apart was ook het springen in een 
aanhanger door flessen heen om de man staande te houden. Verder was er door een tunnel gaan en gelijk over 
een meter in een trailer springen, waarbij een kettingzaag vlak langs de oren werd bewogen. Onvermijdelijk in 
België was het door twee vuren heen lopen om de pakwerker staande te houden. Al met al een geslaagde 
training en kwam het einde aan een lange (oefen)dag. Emily Dekkers. 
 

 

 Dit kwamen de honden (en begeleiders) zoal tegen bij de oefeningen in Oud-Turnhout (B). 

 

 

     
 Hakblok staat klaar en de kachel brandt. Chocomelk en Dit gebeurt er als de hond niet in een bench zit! 

 broodjes worden opgewarmd.   

 Door het (gedeeltelijk) met glas afgesloten terras 

 is het buiten goed uit te houden en de trainingen te volgen.  
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  Uit de oude schoenendoos (Politiehond 5e druk ca. 1933), maar nog altijd actueel.  
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 Wat gaan de leden van Phv Schouwen-Duiveland in 2019 zo al doen? 

-  in januari een “doedag”, georganiseerd door één van de leden. 
- in januari een oefendag in Lage Mierde voor koppels (Sven en Emily). 
- in februari een oefendag voor de Nationale wedstrijd voor koppels (Emily en Sven). 
- zaterdag 2 maart Nationale koppelwedstrijd (Emily en Sven). 
- keuringen, wie en wanneer gaat, is nog niet bekend. 
- cursussen, die gaan in het voorjaar, bij voldoende inschrijving, weer van start. 
- onderhoud en verbetering aan het terrein, verlichting en objecten.. 
- activiteiten, die zeker komen (herhaling EHBO, demo’s, oefendagen). 
 
Voor de koppelwedstrijd wordt er intensief geoefend, want de lat ligt erg hoog. Maar in dit geval is 
deelname belangrijker, dan winnen. Dit laatste is wel het uiteindelijk doel! 
Voor de keuringen wordt ook hard gewerkt en de vorderingen zijn bij verschillende combinaties goed te 
zien. PH1 moet gehaald kunnen worden en ook voor het Basis Certificaat wordt hard gewerkt. Bekend is 
dat het onderdeel “sorteren” vaak een struikelblok voor een goed resultaat is. De laatste weken laten de 
combinaties grote vorderingen zien, zij moeten wel want de mascotte van de Vereniging (een 
schapendoes) heeft hen uitgedaagd door te slagen met vijf verschillende geurbuisjes op de planken.  
 
 

 
 
 
Uit betrouwbare bron is vernomen, dat “stiekem” heel veel inspanningen worden gedaan om het resultaat 
van het kleintje te evenaren of te overtreffen. Allemaal succes toegewenst. 
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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. 
 
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. 

  

 
 
 
 

   

 

 Autobedrijf Landegent B.V. 

 De Roterij 22 

 4328 BA Burgh-Haamstede 

 

 

 

  

https://www.burgh-haamstede.info/
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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 bij 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.  

Redactie: Wim van der Linde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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