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     Wie van de drie? 
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    Avondtraining  
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  NK PH1 en bewaking Eindhoven 8 september 2018 (een collage). 
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Al jaren worden Mechelse herders aangeboden 

op onder andere marktplaats. Met stoere 

verhalen, dat ouders uit politiehonden lijnen 

komen of wel KNPV lijnen. Veel mensen vinden 

het stoer om zo’n pupje of hond in huis te 

hebben. “Maar weet je wat je in huis haalt”? vraag 

ik. En in sommige gevallen krijg ik eerlijk 

antwoord “NEE”.  Je heb een onvermoeibare 

werkhond in huis gehaald. Als ik dan vraag “ga je 

er mee werken en intensief mee trainen?” Ik krijg 

het antwoord “nee, ik loop er veel mee en oh ja ik 

fiets ook wel eens mee”. Ik zucht dan want ik heb 

eerlijk gezegd medelijden met zo klein pupje of 

jonge hond die ze in huis hebben gehaald. Want 

kijk even op internet, in heel het land zitten de 

asiels vol met Mechelse herders of kruisingen van 

deze rassen.  

Een Mechelse herder uit politiehonden lijnen zijn  

onvermoeibare en geharde honden. Tevens 

raken ze binnen seconden zo hoog in werkdrift, 

dat ze soms niet meer te bereiken zijn, omdat ze 

hun werkdrift niet kunnen beheersen. Een politie- 

hond is absoluut geen huishond! Die genoeg 

heeft aan een uurtje rennen per dag!  

Neem alleen een Mechelse herder in huis uit 

politiehonden lijnen, als je werkelijk bereid bent 

om met de hond een intensief programma te 

doen inclusief speurhonden programma. Wil je de 

Mechelaar als diensthond, of ga je er waak- en 

verdedingssporten mee doen, dan is het 

verantwoord om een Mechelse herder uit deze 

lijnen in huis te nemen. Bedenk wel, dat je naast 

je werk, je minimaal twee avonden in de week en 

het  weekeinde, tijd moet vrij maken om met je 

Mechelse herder te trainen. Als je echter een druk 

gezin hebt, is dat niet voor iedereen weg gelegd.  

MAAR BEN JE OP ZOEK NAAR EEN HOND DIE 

OVERMOEIBAAR IS, EEN TROUWE HARDE 

WERKER IS EN DIE JE WILT OPLEIDEN ALS 

SPEURHOND, OF DIENSTHOND,  OF BIJ EEN  

VERENIGING WILT OPLEIDEN ALS WAAK- EN 

VERDEDINGSHOND, DAN IS DE MECHELSE 

HERDER HET BESTE EN HET MEEST 

AANGEWEZEN HONDENRAS OP AARDE !!!! 

Bijdrage: E.Dekker 

 

  

  

   warming up praktijkavond met dj Ad. 
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     Praktijkavond 
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     Oefendag bij De Piet

  

    Pakwerkers opleiding bij De Piet 
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  Kai in actie, als pakwerker en als “lampeninstallateur”.  

Prima werk en als je goed kijkt zie je hem in de mast hangen en op het stelling plateau staan.
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  Uitslagen cursus najaar 2018. 

Groep Bea Level 1 

Daphne met Evita  94% 

Mientje met Bolle  92% 

 

Groep Bianca Level 2 

Chantal met Skye 93% 

Nienke met Mellow  80% 

Irene met Gigi  77%  

 

Alle geslaagden gefeliciteerd. 

 

Puppycursus winter 2018 begint op 13 november 

2018. 

 

 

Groep Michelle Level 2 

Evy met Gina   91% 

Tamara met Zora 80% 

 

Groep Angela Level 3 

Remco met Benz  95% 

Elles met Jack   88% 

    

Groep Sven Level 5 

Pauline met Finn  88% 

Mario met Mylo   88% 

Ingeborg met Lola  70% 

Uit de “oude”schoenendoos: 5e uitgave De Politiehond (ca. 1930/1935). 

 
 

 

 

                          

http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-puppy-2
http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-senior-2
http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-adult-2
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Magnesium en Zink 

 
Waarom zitten er bepaalde voedingstoffen in 
Champ Dogfood? En waar dienen ze voor? We 
proberen in onderstaande reeks artikelen U 
hierover iets uit te leggen. 
 
MAGNESIUM (Mg) 
Gezondheid/Preventie 
Bij een tekort aan magnesium treden er 
zenuwstoornissen op. Lange tijd werd 
aangeraden om de inname van magnesium te 
beperken om de vorming van struvietstenen (of 
magnesiumammoniumfosfaten) te beperken, 
vooral bij katten. Tegenwoordig is echter bekend 
dat het veel doeltreffender is om ervoor te zorgen 
dat de pH van de urine zuur blijft. 
Magnesium remt overigens ook de vorming van 
calciumoxalaatstenen af. Een sporthond heeft 
grotere hoeveelheden magnesium nodig. 
Vandaar dat in onze CHAMP Regular en Regular 
Extra en natuurlijk de Performance deze 
hoeveelheden zijn aangepast. 
 
Functies in het lichaam 
Magnesium behoort samen met calcium en fosfor 
tot de bestanddelen van het skelet, waar het in 
mindere mate bijdraagt tot de stevigheid. 
Magnesium is ook van belang voor het versturen 
van signalen door het zenuwstelsel en de 
contracties van de spieren en draagt bij tot de 
algemene energiestofwisseling van het lichaam. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Natuurlijke bronnen 
Men treft magnesium aan in de beenderen van 
zoogdieren of in minerale bronnen zoals in 
magnesium en in diverse minerale zouten. 
ZINK (Zn) 
 
Gezondheid/Preventie 
Dit sporenelement is niet alleen van belang voor 
het lichaam in zijn geheel, het speelt ook een 
essentiële rol bij het aanmaken van collageen en 
keratine. Het heeft een genezende en 
verbeterende invloed op de glans en de 
gezondheid van de vacht. Meestal treed een 
tekort aan zink op bij voedingen van slechte 
kwaliteit omdat ze veel zemelen en mineralen 
bevatten, die de normale opname van zink 
verhinderen. 
Achtergrond 
 
Zink is een klein mineraal element, dat een 
overgangselement is. In de voedingsleer wordt 
het een mineraal sporenelement genoemd omdat 
het in zulke kleine hoeveelheden voorkomt en 
toch cruciaal is voor het lichaam. De noordelijke 
hondenrassen hebben soms problemen om zink 
op te kunnen nemen.  
Functies in het lichaam 
 
Zink is een co-enzym van vele 
stofwisselingssystemen. Het is onmisbaar voor 
het transport van vitamine A in het bloed en 
speelt een belangrijke rol in de voortplanting. Het 
is eveneens een fundamenteel element voor de 
huid en dus voor de kwaliteit van de vacht. Tot 
slot bevordert zink de afvoer van lactaten die 
aangemaakt worden tijdens korte en intensieve 
inspanningen van de spieren. 
Natuurlijke bronnen 
 
Men treft zink als mineraal zout aan, maar ook in 
volle granen en in alle dierlijke producten. Als 
extra zink aangevoerd moet worden, kan dat in 
organische vorm (zink gluconaat of zink + 
methionine) om de absorptie te bevorderen. 
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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 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. Foto’s van 

leden en deels ontleend aan De Politiehond nummer 7 

KNPV 

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. 

 

 

 

  Asco op de kist 
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