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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.eu.  

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen of heeft u andere 
opmerkingen of vragen stuur dan een e-mailbericht aan info@wvsd.eu

Namens het bestuur en leden 
van de WVSD iedereen hele fijne 
kerstdagen en een voorspoedig 

2016 met veel plezier samen met 
je hond!

http://www.wvsd.eu
mailto:info@wvsd.eu
http://www.wvsd.eu
mailto: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 € 70,- voor 10 lessen en de 
10e les is het examen. Contant te betalen 
bij aanvang  bij de eerste cursusles. 

W.V.S.D.
Oktober 2015

De Nieuwsbrief 
Beste lezers, ook bij de WVSD is het kerstreces.  We trainen ze;f nog wel, maar de cursussen zijn stilgelegd. in januari 
2016 kijken we wanneer de cursussen weer start en zijn wat afhankelijk van het weer en de de staat van het 
trainingsveld. Iedereen in ieder geval hele fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2016 namens het bestuur van de 
WVSD. Op 10 januari 2016 is de nieuwjaarswandeling (met honden), in deze brief hierover meer informatie! 

Gehoorzaamheid 
Je wilt een hondje aanschaffen en wat dan? Een pup, een hond uit het 
asiel of gewoon een hond overnemen van anderen?. Best lastig. 
Wanneer je een oudere hond overneemt moet je rekening houden dat 
het hondje al een voorgeschiedenis heeft. Vaak is het karakter van de 
hond al gevormd. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar het is wel 
belangrijk goed te kijken hoe het karakter is. Angstige of agressieve 
honden zijn moeilijk te heropvoeden. Je kunt met goede training en 
eventueel begeleiding veel bereiken, maar niet altijd zijn alle 
problemen op te lossen. Een pup daarentegen is vaak nog onbevan-
gen, als de fokker het allemaal goed heeft gedaan. Let goed op welke 
pup en zeker ook het ras het beste bij jouw karakter past. Dat 
betekent niet dat wanneer jij eigenwijs bent,  je ook een eigenwijze 
hond moet nemen. Dat gaat botsen. De verschillende honden rassen 
hebben specifieke eigenschappen. Bedenk vooral wat je er mee wel 
of niet ga doen. Er zijn honden die prima de hele dag kunnen luieren, 
maar veel honden vragen ook om activiteiten die passen bij hun ras. 
Werkhondenrassen worden vaak gelukkiger als je met ze ga werken 
(zoals op de club). Ga bij je keuze niet over 1 nacht ijs, maar kies 
bewust, een hond schaf je voor een hondenleven lang aan. 
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Hondenvereniging W.S.D. 

Nieuwjaarswandeling  
 & borrel met hond 

op zondag 10 januari 
van 11.00 tot ….. 

 
Partycentrum de Geveltjes 

Marktstraat 16  
4453 AJ ’s-Heerenhoek 

Tel: 0113 -351717 
 

Ontvangst met koffie na afloop van de wandeling soep en een pannenkoek! 
Startgeld €5,00 ( incl koffie en soep en pk) 

Consumpties voor eigen rekening! 
 

Geef voor 1 januari door of u aanwezig zult zijn  met 
 hoeveel personen en honden aan ; 

 
Margot van Damme  

margotv91@gmail.com of  in het evenement op Faceboek : 
 Werkhonden vereniging Schouwen – Duiveland 

 
Na aanmelding ontvangt u de verdere nodige informatie! 

 
 

W.V.S.D. IN BEELD
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SPONSORS

REGELS

WVSD Nieuws bulletin 
De WVSD heeft een eigen website www.wvsd.eu 
.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 
Onze Sven heeft met succes het pakwerkers examen 
doorlopen. Hij had de meeste punten in zijn klasse. 
Echt knap van Sven, we zijn trots op hem en hij ziet 
er gelijk lekker afgetraind uit :-). 
Wil je adverteren of sponsoren in deze nieuwsbrief 
en op de Website van de WVSD, meldt dit dan bij het 
bestuur.  
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  

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. 

http://www.wvsd.eu
http://www.facebook.com/groups/163468680456595
mailto:jacques.straver@zeelandnet.nl
http://www.wvsd.eu
http://www.facebook.com/groups/163468680456595
mailto:jacques.straver@zeelandnet.nl
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SPONSORS

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	 :  Dhr.  J.A. Straver  
Secretaris	 :  Mevr M. Engelen-Lupker  
                                0111-672724/0610593280 	  
Penningmeester   : Dhr. S. Bakx                 
 E-mail	 	 : info@wvsd.eu 

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. 

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

