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    POLITIEHOND VERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND 

           Nieuwsbrief februari 2019  

  

              Opgericht 29 februari 1988 

 . 

 

   Hij is niet meer, maar leeft verder in de hondenhemel. 

 

   

 

  Op 1 februari jl. heeft Emily afscheid moeten nemen van haar trouwe en lieve  

      Mikayla. 
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    In herinnering met een laatste kus. 
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Succes verhaal tijdens het trainen met honden. 

Een tijd geleden kreeg ik een mail van een (ouder) echtpaar. Zij hadden een rottweiler (leeftijd 18 

maanden) in huis genomen. De hond viel heel erg naar andere honden uit. De hond was ongeveer 1,5 

week in huis toen ik daar voor het eerst kwam kennismaken. Wat mij direct opviel was, dat de hond geen 

body had en zeer hoog op de poten stond. Echt een type met een uiterlijk van een vroeg gecastreerde 

hond. Hij kwam vriendelijk, maar zeer onzeker over. Wij gingen een stukje lopen en ik observeerde de 

situatie en omstandigheden. De hond nam duidelijk de leiding, maar kon hier niet mee omgaan en werd 

daar onzeker door. Hij viel inderdaad naar andere honden uit. De begeleider kon de hond dan bijna niet 

houden. Tijdens de wandeling keek de hond wel eens naar zijn baas, maar die aandacht werd door de 

baas niet bevestigd. De hond liep niet echt mee, maar sjokte van links naar rechts.  

Tijdens zo’n uitstapje wil ik zelf het probleem zien en let dan op de eigenaar hoe die met de hond thuis en 

buiten omgaat. Vervolgens hebben wij de volgende stappen gezet: 

- stap 1. Wij gingen werken aan de baas-hond verhouding, omdat de hond door te vroeg castreren zo 

onzeker bleek. Hij was nog maar kort bij zijn “nieuwe” baas in huis en vond kennelijk nog geen veiligheid en 

geborgenheid. Duidelijk werd wel dat hij bij zijn vorige baas geen leiding en veiligheid heeft gekend en de 

gevolgde cursussen hadden geen effect, in tegendeel hij viel daar uit. Een hondeneigenaar kan jaren 

cursussen volgen, maar dat lost niets op als de eigenaar de hondentaal niet leert begrijpen en de hond niet 

leert lezen. Ik was verheugd dat de nieuwe eigenaar gelijk hulp heeft ingeroepen om het probleem op te 

lossen en ook aan zichzelf wilde werken om de hond te leren begrijpen. Elke hond is immers anders en zij 

hadden al vaker rottweilers gehad, maar nog nooit herplaatser.  

- stap 2 De eigenaren onderwijzen hoe zij de hond in het dagelijkse leven veiligheid kunnen bieden en 

leiding kunnen geven. Maar vooral de hondentaal leren begrijpen en het gedrag leren herkennen. Ook 

werd een belangrijke regel geleerd: Geen STRAKKE LIJN en niet FIXEREN ( het aankijken naar andere 

honden) is in dit geval UITVALLEN. Dus werken met een slappen lijn, zelf ontspannen zijn. Als men zelf 

gespannen is dan gaat door de riem/lijn naar de hond toe en de hond reageert daar onmiddellijk op. Het 

zijn meesters om onze emoties te voelen en uit onze gezichtsuitdrukkingen te lezen.  

- stap 3. Wij zijn begonnen met het actief lopen en veel belonen voor het goede gedrag. 

We zijn tijdens de wandelingen begonnen met belonen van de hond zodra die naar zijn baas kijkt. Dat 

voeren wordt uit de hand gedaan i.p.v. vanuit een voerbak. De hond krijgt zowel mentale voldoening als 

maagvulling en gebruiken voor het belonen gewoon zijn dagelijkse voer. Wij maakten de wandelingen ook 

leuk en actief door over hekjes springen, om paaltje heen te lopen, op een bankje te springen met 

tussendoor wat algemene gehoorzaamheidsoefeningen te doen. De eigenaren werkten zo hard en ik zag 

na een week al vooruitgang. Ik vertelde hen ook om de hond de tijd te geven om te leren, tenslotte moet 

leren leuk zijn.  

 

 

 

   

  Kennels, nachthokken, hondensportartikelen, diervoeder, africhtingsmateriaal. 

  Email: dpsk9dog@worldonline.nl;  www: http/welcome.tn/dpsk9s. 

mailto:dpsk9dog@worldonline.nl
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Om te onthouden: honden doen alles als ze er zelf beter van worden. Als honden zelf van iets beter 

worden, dan blijven ze het gedrag herhalen. Ik zei ook wees niet teleurgesteld, als je hond na een tijdje 

terugvalt in zijn oude gedrag. Bij terugval, kunnen de oude problemen weer de kop opsteken of misschien 

gaat de hond nieuw irritant gedrag vertonen. Dat is heel normaal en heeft te maken met het leerproces. De 

hond heeft geleerd hoe de nieuwe gang van zaken is en hoe hij daarop moet inspelen. Het kan ook zijn, 

dat de hond zich zo gedraagt, dat men zelf te gemakkelijk wordt, waardoor hij weer zijn grenzen gaat 

verleggen. Bij iedere terugval zal men alleen maar moeten nagaan of nog voldoende duidelijk en 

consequent wordt gecommuniceerd en gehandeld. De hond zal daardoor weer gaan begrijpen en 

gehoorzamen.  

Inmiddels is het uitval probleem vanzelf op een leuke manier opgelost. Als baas is het simpel te bedenken: 

wat kan ik doen om mijn hond zich zekerder te laten voelen, tijdens passeren van andere honden. Door de 

goede samenwerking als team is het mooi om te zien dat zij samen steeds meer prikkels aan kunnen. Of 

de hond nooit meer de kop zal opsteken dat is onzeker en kan wel voor komen, maar de eigenaar weet nu 

met de oplossingen te werken. Hij geeft zijn hond niet meer de schuld bij het vertonen van ongewenst 

gedrag. Maar hij kijkt in zijn eigen spiegel en bedenkt dan zelf: wat doe ik verkeerd dat de hond in die 

situatie zo reageert. Bijdrage E. Dekkers. 

  

    Oefendag Lage Mierde in winterse omstandigheden. 
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    Doedag bij De Hooge Meet en hoe! 
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     Enkele dames in actie 

               

 

    

    Alle deelnemrs moesten een  (hindernis) parcour lopen 
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   Een indringer op het veld, nou die heeft het geweten! 
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   Na diverse vluchtpogimgen toch opgebracht. 

 

 

Er werd op De Hooge Meet nog veel meer gedaan, maar dat is voor de Nieuwsbrief maart 2019. 
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Waar gaan de leden van Phv Schouwen-Duiveland de komende tijd deelnemen? 

- zaterdag 16 februari een oefendag voor de Nationale wedstrijd voor koppels (Emily en Sven). 
- zaterdag 2 maart Nationale koppelwedstrijd (Emily en Sven). 
- jonge honden wedstrijd 20 april De Piet. 
- rondgangen de Clinge 23 maart PH1, 30 maart basis), Midden-Zeeland (23 februari PH1)en op de 
 thuisbasis (13 april praktijk dag PH1, 30 april basis).Opmerking: deze data kunnen nog veranderen. 
- 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). 
  

 Uit de oude schoenendoos (Politiehond 5e druk ca. 1933), maar nog altijd actueel. 

  

 

     

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 

 

 

 

 Waar zal het overgaan? 

 

 

Trainingstijden: 

Appèl & manwerk: 

Dinsdag  20.30-23.00 uur  

Vrijdag   19.00-23.00 uur 

 

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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