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Algemene informatie

Clubhuis ‘Kynohonk’
Rodeschuurderwegje 64, Ermelo (Horst), telefoon 06 – 13723829

Dit telefoonnummer mag alleen voor zeer dringende zaken worden gebruikt.

Het afzeggen van lessen moet altijd via de eigen instructeur gebeuren.

Instructeurs

Obedience (G&G) Agility
Ada van Beekhoven 0341 – 352480 Karl Draaijer 06 – 48309549
Esther van de Beek 033 – 2537552 Anneke Mol 0341 – 554509
Annemieke Dolron 06 - 83979007 Ingrid Ruijgrok 06 – 51486254
Lindsay Evers 0341 – 557793 Henk Simon 06 – 55519555
Petra Halma 0342 – 401414 Jet van der Weiden 0341 – 428134
Anneke Heimen-Slofstra 0342 – 840200 Ruud Wilmsen 06 – 31632459
Gré Hooijmeijer 0341 – 550045
Anita Kiers 0341 – 562731 Hoopers
Ingrid Klinkhamer 06 – 46285421 Frans Zanders 06 – 38164157
Sifra Koops 0341 – 842855
Iris Lammers 06 – 55857335 Treibball
Lenny Muhlenbaumer 0341 – 845153 Ingrid Ruijgrok 06 – 51486254
Annemieke Saiboo 0341 – 426884 Fabina Mos 06 – 43050912

Ringtraining
Iris Lammers 06 – 55857335

Als je een keer niet op de les kunt komen, wil je je dan (telefonisch) afmelden bij
je eigen instructeur? 

Kopij volgend clubblad

Kopij  voor  het  volgende  nummer,  voorzien  van  naam,
vóór 20 mei 2019 sturen naar:

redactie@kcnwv.nl 
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Opgave cursussen

Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op de website (www.kcnwv.nl).  
Direct bij inschrijving betaalt u het cursusgeld via iDeal.

Agility, Obedience (G&G)
Hoopers, Treibball Wil van Calck 033 – 2457068
Kynologische cursussen (KK 1 en KK 2) Marijke Stam-Beumer 0341 – 550172
Pups Marijke Stam-Beumer 0341 – 550172
Pubers Anita Kiers 0341 – 562731
Ringtraining Marijke Stam-Beumer 0341 – 550172
Canicross Annemieke Dolron 06 – 83979007

Cursusgeld 

Onderstaande bedragen zijn per seizoen, tenzij anders vermeld. Om een cursus te
kunnen volgen is lidmaatschap van de KC verplicht.

Pups € 75,00 Treibball € 65,00
Pubers € 75,00 Hoopers € 65,00
Overige cursussen Obedience € 65,00 Ringtraining € 30,00
Agility € 65,00 KK1 € 195,00

Lesgelden worden niet gerestitueerd!

Contributies

Lidmaatschap € 22,50  (bij geen automatische incasso € 25,00)
Partnerlidmaatschap € 5,00
Inschrijfgeld nieuwe leden € 5,00

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Opzeggen van het lidmaatschap

Je  kunt  je  lidmaatschap  schriftelijk opzeggen  bij  de  ledenadministratie voor  
31 december van het lopende jaar. Adreswijzigingen of onjuistheden kunt je schrif-
telijk doorgeven aan de ledenadministratie, leden.cursus.administratie@kcnwv.nl.

de hond onze vriend 5



Secretariaat Marijke Stam-Beumer
0341 – 550172 
ma.stam-beumer@wxs.nl

Ledenadministratie Wil van Calck
033 – 2457068
leden.cursus.administratie@kcnwv.nl 

Puppyadministratie pups-pubers@kcnwv.nl 

Financiën IBAN NL35 INGB 0003 7922 84
t.n.v. Penningmeester KC Noord-West Veluwe
penningmeester@kcnwv.nl

Kantinecommissie Donya van den Berg
06 – 14618883
kantine@kcnwv.nl

KC op internet www.kcnwv.nl 

Opzeggen van het lidmaatschap
Je  kunt  je  lidmaatschap  schriftelijk opzeggen  bij  de  ledenadministratie voor 
31 december van het lopende jaar. Adreswijzigingen of onjuistheden kunt je  schrifte-
lijk doorgeven aan de ledenadministratie, leden.cursus.administratie@kcnwv.nl.
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Lentekriebels

Heerlijk, het is weer voorjaar. De vogels fluiten er lustig op los, bij de eerste straal
zon stappen we massaal de paden op, de lanen in en ’s avonds trainen met je hond
wordt weer wat aantrekkelijker. De natuur ontluikt in sneltreinvaart, met alle bijbe-
horende allergieën van dien… 

Het trainingsseizoen is ook weer volop van start gegaan. Met binnenkort, op veler
verzoek, weer ringtraining! We hebben Iris Lammers bereid gevonden om mensen
te helpen hun rashond zo mooi mogelijk ‘voor te brengen’ tijdens tentoonstellin-
gen. Daar zijn we erg blij mee. Houd onze website (www.kcnwv.nl) in de gaten
voor de startdata. 

Over nieuwe aanwinsten gesproken: Donya van den Berg heeft  het runnen van
onze kantine op zich genomen. Veel succes Donya! En Ben en Annemieke Dolron,
dank voor jullie inzet de afgelopen periode! Ook het bestuur heeft een metamorfose
ondergaan zoals je op de eerste pagina van dit blad kunt zien. Met frisse energie
zijn we van start gegaan en de ambities zijn groot. Nadat nieuwbouw van ons Ky-
nohonk niet realistisch is gebleken, gaan we onze handen zelf uit de mouwen ste-
ken. Gebreken gaan we vakkundig te lijf en de (nu nog gladde) vloer en het interi-
eur worden vervangen. We hopen dat het zó gezellig wordt, dat er weer een leven-
dig clubleven in het Kynohonk ontstaat! Wil jij meehelpen? Graag! Daarover elders
in dit clubblad meer.

Het nieuwe bestuur wil ook veel energie steken in de communicatie met zowel de
vrijwilligers als de leden. Wil jij bijvoorbeeld een keertje aanschuiven bij een be-
stuursvergadering? Meer dan welkom! Bestuursvergaderingen vinden altijd plaats
op de eerste dinsdag van de maand. Stuur als je interesse hebt even een mailtje aan
voorzitter@kcnwv.nl en we laten je weten op welke locatie we je graag verwelko-
men. Vind je deze stap te groot? Onze bestuursleden zijn ook regelmatig op het
trainingsveld te vinden en zijn ook dan altijd aan te spreken. De functie ‘bestuurs-
lid kynologische sport’ is overigens nog vacant. Gegadigden: meld je aan!  We wen-
sen jullie een oergezellig en leerzaam seizoen toe.

Namens het bestuur, Lenny Muhlenbaumer

de hond onze vriend 7



de hond onze vriend 8

0522 46 11 87
www.dereest.nl • info@dereest.nl
Roelof Brinkstraat 12 - 7951 DW Staphorst

Zakelijk print- en drukwerk

Promotie artikelen

Kopie-, print- en scanservice

Fotofun artikelen

Groot formaat print

Vé lé  en véél meer dan alleen drukwerk!

Van den Hoek Hier had uw adverten-
tie kunnen staan
Hier had uw 

advertentie 

kunnen staan. 



Dank je wel alvast!

Gezocht: binnenruimte!

Regen, hagel, storm en sneeuw: de meeste hondenmensen zijn bikkels en zitten er
niet mee. Maar voor de allerkleinste puppy’s zijn we toch op zoek naar een binnen-
ruimte waar we met name ’s winters terecht kunnen bij weer en ontij. Heb of weet
jij  een ruimte (van minimaal  100m2) die geschikt  is?  Stuur dan een mailtje  naar
pups-pubers@kcnwv.nl. Vast bedankt voor het meedenken!

Ontdek de horecakanjer in jezelf!

Je hoeft niet met cocktailflessen te kunnen jongleren om bij ons in de kantine te
staan. Maar als de woorden gastvrijheid en gezelligheid jou op het lijf geschreven
zijn, ben je meer dan welkom om bardiensten te komen draaien in ons Kynohonk.
Tijden en frequentie in overleg. Als dank voor je inzet bieden we je een vrijwilli-
gersvergoeding of gratis deelname aan een cursus; wat jij wilt. En natuurlijk nodi-
gen we je uit voor de diverse gezellige vrijwilligersbijeenkomsten die er zijn. 

Interesse?  Mail  dan  naar  Donya  van  den  Berg,  coördinator  kantine  via
donya84@gmail.com

Klussers gevraagd: help je mee Kynohonk opknappen?

Een kloddertje hier, een kwastje daar: binnenkort willen we ons clubgebouw aan
een grondige opknapbeurt onderwerpen. Omdat vele handen licht werk maken,
roepen we iedereen op om de handen uit de mouwen te komen steken. De datum
moet nog worden geprikt, maar als je wilt meehelpen, zou dat heel erg fijn zijn. We
hebben heel veel verschillende talenten nodig: mensen die goed kunnen opruimen,
schilders, timmermensen, schoonmakers en meer van dit soort handige lieden.  Fijn
als je meehelpt. Stuur alsjeblieft een mailtje naar penningmeester@kcnwv.nl en ver-
meld daarin voor welk soort klussen we jou mogen inschakelen. Dank je wel!
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Nieuw in ons assortiment: ringtraining

Na jaren van afwezigheid, gaan we op verzoek van onze leden weer van start met
ringtraining op de kynologenclub. Iris Lammers, keurmeester op nationale honden-
shows en ringmeester op internationale hondenshows, zal de ringtraining binnen-
kort opstarten en zal zich in het volgende clubblad voorstellen. In de cursus ring-
training leer je hoe je je hond zo goed mogelijk kunt ‘voorbrengen’ in de showring
tijdens tentoonstellingen, zodat de keurmeester jouw rashond in al zijn schoonheid
kan bewonderen. De cursus ringtraining, vier lessen,  kost € 30,00 voor leden en  
€ 45,00 voor niet-leden.

Houd www.kcnwv.nl in de gaten voor de startdata. Voor meer informatie kun je
ook Marijke Stam-Beumer mailen via secretaris@kcnwv.nl of bellen: 0341 – 550172.
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Wat is ringtraining?
Bij de keuring op een exterieurshow gaat het erom dat de hond zich zo voordelig 
mogelijk toont. De keurmeester beoordeelt de hond in stand èn in beweging. Om een 
goed totaalbeeld te krijgen, betast de keurmeester de hond. Veel mensen trainen hun 
hond op wat er gebeurt als de hond in de ring komt tijdens zo’n keuring. Ook oefenen 
ze met hun hond op andere aspecten van een keuring.

Een hond moet op een show rustig kunnen staan, soepel kunnen meelopen en zich 
zonder problemen laten betasten. De ene hond gaat dat makkelijker af dan de andere. 
Door oefening valt veel te leren en ook te perfectioneren. De cursus waar je kunt leren 
je hond zo goed mogelijk voor te brengen, heet ‘ringtraining’. Veel kynologenclubs 
bieden deze cursus aan.

Tijdens de ringtraining boots je de situatie in de ring na. Je oefent dan de elementen 
van de individuele keuring: in stand zetten en blijven staan, gebit tonen, betasten, 
gangwerk tonen in een driehoek en op en neer. De instructeur bekijkt je hond met een 
keurmeestersblik en geeft je tips hoe je je hond beter kunt presenteren. 

Bron: www.houdenvanhonden.nl 



Wat vind jij van De hond onze vriend?
Graag vragen we je om deze enquête in te vullen, bij voorkeur via 
https://kcnwv.nl/enquete  

Meedoen kost je zo’n 5 minuutjes en je helpt ons er enorm mee. Wie meedoet maakt
kans op een pakketje van Hondenhobby. Dank je wel!

Lees je ons clubblad De hond onze vriend?

 Altijd

 Soms

 Nooit

Wat is je algemene indruk van het blad? 

 Ik geef het blad het cijfer … (1 t/m 10)

Wat voor lezer ben je?

 Ik lees van kaft tot kaft

 Sommige artikelen

 Af en toe es een artikeltje

 Ik lees niks

We overwegen De hond onze vriend ook digitaal te gaan verspreiden. Zou jij daar 
prijs op stellen?

 Ja, ik zou het clubblad het liefst digitaal ontvangen

 Nee, ik vind de papieren versie prettig en wil dat graag zo houden

 Het maakt mij niet uit; ik vind het allebei prima

 Laat helemaal maar zitten: zo nu en dan een nieuwsbrief met belangrijke info is
voor mij voldoende

de hond onze vriend 
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Welke informatie stel je met name op prijs in het clubblad (meerdere antwoorden 
zijn mogelijk)?

 Algemene informatie over de KC

 ‘Van de bestuurstafel’

 Bijdragen van cursisten

 Medische artikelen

 Verslagen van wedstrijden

 Artikelen over gedrag en opvoeding

 Anders, namelijk …

Zijn er onderwerpen die je mist je in het huidige clubblad? 

 Nee

 Ja, namelijk over …

Ben je bereid om zo nu en dan zelf een bijdrage te leveren aan het clubblad?

 Ja, je kunt mij bereiken via …

 Nee, dat laat ik graag aan de redactie over

Hoe vaak bezoekt je de website?

 Elke dag

 Elke week

 Elke maand

 Zelden

 Nooit

Hoe je ‘m ook invult, we zien je antwoorden graag verschijnen voor 15 mei in het
Kynohonk, via de website of via redactie@kcnwv.nl 
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Even voorstellen…
Ik ben Ariena van de Veen. Ik ben geboren op de boerderij waar we ook altijd een
hond heb gehad. In 1994 ben ik gaan samenwonen in Barneveld waar we toevallig
een nestje met pups tegenkwamen, omdat we op zoek waren naar onze kat die van
huis  weg  was  gelopen.  Eventjes  over  nagedacht,  maar  we  waren  verkocht.  Zo
kwam Skippy, een kruising Border Collie met Boerenfox bij ons wonen.

Hoe we er uiteindelijk op gekomen zijn om agility te gaan doen weet ik niet meer,
maar we zijn met veel plezier gaan trainen in Lunteren en uiteindelijk deden we
ook af en toe een wedstrijdje. In najaar 1998 zijn we verhuisd naar Putten en zo-
doende zijn  we bij  KC Noord-West Veluwe gekomen in de wedstrijdgroep van
Karl. Op een gegeven moment had Skippy er geen plezier meer in; hij ging liever

met de paarden mee het bos in.

In 2008 kwam hij te overlijden. We
zijn op zoek gegaan naar een Bor-
der  Colliepup  en  zo  kwam  Boss
bij  ons  wonen.  Na  de  gehoor-
zaamheidscursus  zijn  we  de
agility  weer  gaan oppakken,  wat
Boss helemaal geweldig vindt. 

Ik moest er zelf weer erg inkomen
want ik was er toch heel wat jaar-
tjes tussenuit geweest en de sport
had niet stilgestaan, met veel meer
verschillende soorten wissels. Om
dat in de toekomst te voorkomen
hebben we in 2016 besloten om er
een pup bij te nemen,  zodat ik er
niet weer een tijd uit ben. En toen
kwam Rossi  op ons  pad. Net als
Boss geniet hij  ook al zo van het
spelletje.  Als  ik  mijn  trainings-
broek  aantrek  staan  ze  allebei  te
piepen  bij  de  deur  om  mee  te
gaan.

de hond onze vriend 
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Ik was al eens eerder gevraagd om instructeur te worden, maar toen zag ik het nog
niet zo zitten. Een jaar geleden heeft Henk het nog eens gevraagd en ik heb toen
toegezegd om mee te lopen om te kijken of het wat voor mij is. Intussen heb ik een
seizoen met Anneke meegelopen en daarna met Ruud. Op het moment ben ik bezig
om de modules te volgen en sta ik dit seizoen op de dinsdagavond op het veld. Het
belangrijkste vind ik dat hond en baas er samen veel plezier in hebben, of het nu op
wedstrijdniveau is of gewoon voor de lol.

Tot ziens op het veld, Ariena, Boss en Rossi

de hond onze vriend 
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

• Cavom bevat alle essentiële
voedingssto� en in  de juiste
verhouding.

• Cavom is voordelig in gebruik,
door de hoge energiewaarde en
de lichte verteerbaarheid.

Kijk op onze website of neem
contact met ons op voor speci� eke  
vragen over welk Cavom product 
voor uw hond het beste is.  
Wij adviseren u graag!

cavom.nl

de natuurlijke voeding
voor elke hond

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!
Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 1-13 | 9206 AA Drachten



Team Wintercompetitie Agility 2018/2019
Net als voorgaande jaren werd er ook dit seizoen een wintercompetitie agility
voor  teams  georganiseerd  door  de  Stichting  Agilityclub.  Al  sinds  seizoen
2010/2011 lopen er teams van KC Noord-West Veluwe mee in deze competitie.
We lopen in verschillende samenstellingen, soms met één,  soms met twee en
zelfs al eens met drie teams.

Door Henk Simon

Dit seizoen hebben we twee teams van zes combinaties kunnen inschrijven. Helaas
moest er door externe omstandigheden één regio worden afgelast, zodat er nog vier
regio’s  streden  om  een  plaats  in  de  grote  finale  op  9  maart  in  Laag  Soeren.
De  strijd  ging  dus  tussen  88  teams  over  vier  regio’s.  Wij  zaten  in  regio  B  met
22 teams. Wel een geluk voor ons dat regio A er tussenuit viel, want nu waren alle
wedstrijden bijna thuiswedstrijden. We liepen in Maarssen, Lunteren, Leusden en
Woudenberg, dus in agilitybegrippen naast de deur. 

Team 1 bestond uit: Ariena met Boss, Ilse met Anouk, Ferdinand met Jopper, Iris
met Fay, Peter met Jip en Henk met Duke. Team 2 werd samengesteld door Ariena
met Rossi, Jet met Elvie, Henk met Tinka, Iris met Wish, Miranda met Enzo en ons
geheime wapen op de jumping, Louise met Noah.

De eerste wedstrijd werd op 11 november 2018 gelopen in Maarssen op een kleine
manege met een kleine bak, dus met weinig ruimte om te zitten. Gelukkig hadden
we een plek kunnen krijgen met dank aan Ferdinand, die elke wedstrijd als eerste
aanwezig was en dan gewoon plaats vrijhield voor ons allemaal. Dus wanneer de
benches,  stoelen, tafels, koffie en appeltaart met slagroom waren klaargezet, was
het tijd om de parcoursen te verkennen en ons gereed te maken voor de wedstrijd.

Voor team 1 liep Duke een mooie foutloos rondje en van de 130 deelnemers werd
hij 5e. Bij team 2 liep Ariena met Rossi een mooie tijd. Helaas werd ze met twee
foutjes 38e, op zich nog een mooie prestatie. De jumping was iets minder. Iris met
Fay liep nog wel een mooie 20ste plaats, maar de rest belandde een beetje in de mid-
denmoot; dus geen beste uitslag op de jumping. Ook de estafette verliep teleurstel-
lend. Vier combinaties moesten achter elkaar het parcours van ongeveer tien hin-
dernissen lopen. Helaas liepen er bij beide teams twee een diskwalificatie en er wer-
den wat fouten gemaakt. Team 1 werd 14e en team 2 werd 19de. Aan het einde van
de dag werd de balans  opgemaakt.  Henk met  Duke eindigde  toch  nog op  een
mooie 8ste plaats, team 1 werd uiteindelijk toch nog 6e en team 2 werd helaas 18de…
Nog drie wedstrijden te gaan.

de hond onze vriend 
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De  tweede wedstrijd  vond plaats  in  het  pittoreske  Lunteren,  in  een  schitterend
mooie paardenmanege. Wel waren hier twee regio’s aanwezig, maar we liepen ge-
woon in onze eigen regio de competitie. Op het vaste parcours liet Boss zich gelden
en liep foutloos in 37,94 seconden naar een 11e plaats. Bij team 2 was Elvie de beste,
maar had helaas wel twee foutjes gemaakt en werd daardoor 40ste. Op de jumping
was wederom Boss de beste, weer foutloos in 31,85 seconden en een 15de plaats.
Voor team 2 had Wish dit keer het beste rondje: ook foutloos en in 35,35 seconden
een 20ste plaats. De estafette ging dit keer wat beter. Team 1 haalde een mooie 5e

plaats, maar het mooiste moment van de wintercompetitie was toch wel dat team 2
de estafette in Lunteren won. Rossi, Noah, Enzo en Wish waren gewoon de beste op
de estafette met vier foutloze rondjes. Ariena met Boss was vandaag de beste com-
binatie met een 5e plaats overall.  Team 2 eindigde vandaag op een 10e plaats en
team 1 werd 3e vandaag.

De 3e wedstrijd speelde zich af in Leusden op 15 december. Waarschijnlijk was dit
de koudste dag van de hele wintercompetitie. Duke liep weer en mooi foutloos vast
parcours en behaalde een 15e plaats. Rossi had helaas toch weer een foutje en werd
ondanks zijn mooie tijd 29ste. Op de jumping was Elvie voor team 2 dit keer de beste
en werd 14de. Ilse met Anouk haalde voor team 1 een mooie 22ste plaats. De estafette
eindigde voor team 2 in een 20ste plaats en team 1 werd 9de. Jet was met Elvie dit
keer de beste van de dag voor onze teams en eindigde als 25ste.

Op 17 februari 2019 werd de laatste wedstrijd uit de voorronde gelopen in Wou-
denberg bij een temperatuur van maar liefst 15 graden boven nul. We hebben het
wel eens andersom meegemaakt. Voor team 2 zou het lastig worden. Die moesten
wel heel veel goedmaken om nog bij de beste 8 te eindigen, maar team 1 stond op
een derde plaats, dus dat was wel spannend. Het eerste rondje, dit keer de jumping
was voor Louise en Noah, foutloos in 46,47 seconden werden ze 14de. Duke haalde
voor team 1 met een foutje toch nog een 24ste plaats. Het vaste parcours was voor El-
vie: ze werden 7de. Ilse met Anouk haalde een mooie 8ste plaats. Team 2 werd bij de
estafette 15de en team 1 werd 7de. Ilse met Anouk was de beste van de dag, met een
8ste plaats en Iris met Wish werden 18de. Team 2 werd 7de van de dag, een mooie
prestatie en eindigden uiteindelijk op een 11de plaats, net te hoog om deel te mogen
nemen aan de finale. Team 1 werd vandaag 3e en ook over vier wedstrijden stonden
ze 3e, dus die mochten op 9 maart hun best gaan doen bij de finale in Laag Soeren,
tussen 37 teams en ongeveer 220 combinaties.

De uitslagen kun je nalezen op de website van KC Noord-West Veluwe:
https://www.kcnwv.nl/main-agility/wedstrijduitslagen  

de hond onze vriend 
18

Henk Simon, die kale met die boxer en…



de hond onze vriend 
19



Je hond negeren: zinnig of juist onzinnig?
Dat je een bange hond mag steunen en geruststellen, weten we gelukkig al even.
Jij bent zijn veilige haven en de steun en toeverlaat waarop hij moet kunnen
bouwen als hij het moeilijk heeft. Helaas zijn er nog steeds mensen die zeggen
dat je een angstige hond het beste kunt negeren, omdat angst door aandacht al-
leen maar erger wordt. Dit is een ouderwetse opvatting die een bange hond ake-
lig tekortdoet. Maar hoe zit dat met het negeren van ongewenst gedrag?

Door Anita Kiers

Wetenschappelijk is inmiddels bewezen dat je angst niet kán belonen en versterken.
Dat vertellen we dan ook al een tijdje in onze cursussen. Een hond die steun bij jou
– zijn rots in de branding – zoekt, mág je zelfs niet negeren. Je reageert erop: je laat
merken dat je ziet dat hij bang is en dat je er op die moeilijke momenten onvoor-
waardelijk voor hem bent. Natuurlijk ga je niet overdreven meehuilen; rustig en
zelfverzekerd bied je hem houvast en sta je hem bij.

Negeren is ook een wapen dat je kunt inzetten bij ongewenst gedrag. Een hond zal
gedrag dat positieve gevolgen voor hem heeft herhalen. Levert gedrag niets of iets
akeligs op, dan zal dit afnemen. Vandaar dat we je al sinds jaar en dag adviseren
om ongewenst gedrag als het ook maar even kan te negeren, zodat het de hond in
ieder geval niets oplevert. Negatieve aandacht is immers ook aandacht!

Beetje wijzer 

Wanneer ongewenst gedrag gevaarlijk of schadelijk is, dan is het juist weer géén
goed idee om dit te negeren. Dan grijp je in: dit gedrag wil je doorbreken en in het
vervolg voorkomen of ombuigen naar alternatief, gewenst gedrag. Ongewenst ge-
drag van pups, zo leren nieuwe inzichten, vraagt weer om een heel andere aanpak.
Verrassend nieuws: we zijn weer een beetje wijzer geworden!

Eén van de belangrijkste basisbehoeften van de hond is het hebben van een veilige
band met zijn mens,  stabiliteit,  aandacht,  liefde en acceptatie.  Een veilige,  goede
hechting  met  mensen is  hiervoor cruciaal.  En  juist in  de puppytijd  ontstaat  die
hechting. In tegenstelling tot wat je vaak verteld werd, ook door mij: een pup mág
je niet negeren!  

Nóóít meer een pup negeren!

Ken je de oefening ‘lantaarnpaal’ uit de puppycursus nog? Waarin jij de meest saaie
Piet werd zodra je pup tegen je opsprong en jij pas weer ‘tot leven kwam’ als hij
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weer met vier voetjes op de grond stond? Achterhaald. Springt je pup tegen je op?
Nu adviseren we: help hem vriendelijk weer op zijn vier pootjes te staan en beloon
daarna dit op-vier-poten-sta-gedrag uitbundig. Weet je nog dat we zeiden dat je je
pup best even een time-out mocht geven in zijn bench tijdens zijn debielenkwartier-
tje? Achterhaald. Haal op dat soort momenten het beest in jezelf naar boven en doe
samen een lekker wild trekspelletje om aan je band te bouwen! Herinner je je nog
dat je een hond die begroetingsplasjes doet bij thuiskomst maar beter kon negeren?
Achterhaald. Zorg dat de begroeting buiten plaatsvindt of zorg dat de dweilstok bij
thuiskomst binnen handbereik is. Een al te wilde begroeting is natuurlijk geen aan-
rader, maar negeren is zeker geen optie! 

Alles mag?

Betekent dat dat je vanaf nu álles wat je pup doet dan maar moet accepteren? Wel-
nee! Ongewenst gedrag dat gevaarlijk of ronduit vervelend is, voorkom je, door-
breek je of je laat het stoppen (‘nee’-oefening). Maar steek vervolgens vooral energie
in het aanleren en belonen van gedrag dat je wél wilt zien. Dus ga actief aan de slag
met oefeningen als ‘4 voetjes op de vloer’ en beloon rustig gedrag in de nabijheid
van kinderen. 

Leuk he, al dat groeiende inzicht in het functioneren en leren van honden? Voor
mensen,  maar vooral ook voor honden.  Ik wens jou en je hond een fantastische
band toe!

Investeer in een goede mens-hondhechting
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Buitenland
De zomer nadert en de eerste vakanties worden geboekt. Met het huisdier op va-
kantie is één van de hoogtepunten van het jaar voor veel mensen: samen met het
dier genieten van de natuur, lekkere wandelingen en samen ontspannen. 

Toch zijn er veel zaken om rekening mee te houden wanneer het huisdier meegaat
op vakantie in het buitenland, voor de veiligheid en gezondheid van zowel mens
als dier. Ik noem enkele voorbeelden van zulke risicofactoren in het buitenland.

Hondsdolheid

Ook bekend als  rabiës.  Een levensgevaarlijk  virus dat binnen en buiten Europa
voorkomt. Het virus wordt doorgegeven via speeksel  en bloed. Een vriendelijke lik
van een besmet dier kan voldoende zijn om dit dodelijke virus op een ander zoog-
dier, dus ook op jou, over te brengen. Een besmetting leidt altijd tot de dood; er is
helaas geen genezing mogelijk. Je hond tegen rabiës laten vaccineren is om die re-
den een wettelijke verplichting. 

Leishmania

Dit is een ziekte die overge-
bracht wordt door zandvlie-
gen.  Zandvliegen  zijn  net
hele kleine mugjes van enke-
le  millimeters  groot  en  ko-
men voornamelijk voor rond
de Middellandse Zee. Symp-
tomen  van  een  hond  met
Leishmaniose  kunnen  erg
verschillend zijn en variëren
van lusteloosheid tot bloed-
armoede  en  huidklachten.
Echter  kan het ook voorko-
men dat de hond wel drager is maar geen symptomen vertoont. Preventieve be-
scherming met behulp van een speciale halsband is verstandig.

Hartworm

Larven van hartworm worden door  muggen overgebracht.  Eenmaal  in  het  dier
groeien de larven uit en nestelen zich in de longslagader of in het hart zelf. Een
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hond kan jarenlang geen klachten vertonen en dan toch verschillende symptomen
krijgen zoals  zwakheid,  hoesten  en benauwdheid.  Het dier  kan eraan komen te
overlijden. Herhaalde behandeling na thuiskomst is aan te raden.

Longworm

Helaas komt deze parasiet inmiddels ook in Nederland voor. Larfjes gaan via de
ontlasting mee naar buiten. Vervolgens eet een slak de larfjes op en de hond of kat
de slak. Ook kan een kikker, muis of vogel de slak hebben opgegeten en vervolgens
ten prooi vallen aan jouw huisdier. Preventieve behandeling is dus sterk aan te ra-
den.

Babesia

Babesiose wordt overgebracht door teken die in warmere landen leven, maar komt
tegenwoordig helaas ook in Nederland voor.  Symptomen van Babesiose kunnen
zijn koorts, bloedarmoede en bloed bij de urine. Het is goed mogelijk om de hond
hier tegen te behandelen. Blijft Babesiose echter onbehandeld, dan kan het een do-
delijke afloop hebben. Tekenbestrijding voor uw dier en dagelijkse controle is geen
overbodige luxe.

Ehrlichia

Ehrlichiose wordt net als Babesiose overgebracht door teken en is voornamelijk ac-
tief in warmere landen. De parasiet Ehrlichia tast de witte bloedcellen aan. Honden
kunnen direct ziek worden maar het is ook mogelijk dat er pas jaren later ziektever-
schijnselen optreden.

Mocht je meer willen weten over bovenstaande buitenlandse risico’s, neem dan 
contact op met je dierenarts.

Kristel de Munnik, dierenarts
Sterkliniek Dierenartsen Ermelo 
www.dierenkliniek-ermelo.nl
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Lezers voor lezers
Bo, Sem en Bliksem in Emmen
Op een mooie, natte, koude en vroege zondag vertrokken wij, Bo, Sem en Bliksem, 

met onze mensen, Dennis, Miranda en Esther, naar het hoge noorden. Wij mochten meedoen aan  Wij mochten meedoen aan 
een agilitywedstrijd in Emmen. Wij mochten meedoen aan  Het was een benefietwedstrijd voor de Jochemstichting. Wij mochten meedoen aan  Deze 
stichting helpt zielige poezen. Wij mochten meedoen aan  Wij hebben persoonlijk niet zoveel met poezen, maar onze baasjes 
wel. Wij mochten meedoen aan 

We zaten een beetje opgepropt achterin de auto van het baasje van Bo, maar we kunnen het goed 
met elkaar vinden, dus dat was niet erg. Wij mochten meedoen aan  Aangekomen in Emmen rook het wel heel erg naar paard. Wij mochten meedoen aan  
Bleek dat we in een grote zandbak, onze baasjes noemden het een manege, ons parcours moesten
lopen. Wij mochten meedoen aan  Maar dat hadden we nog nooit gedaan!!! Dat is even wat anders dan op dat groene gras. Wij mochten meedoen aan 

Nadat de baasjes al de spullen hadden neergezet en uitgepakt (benches, stoelen, broodjes, koeken,
kluiven, botten – hoelang blijven we hier?) gingen we de omgeving verkennen. Wij mochten meedoen aan  Wat konden we daar
heerlijk rennen, over velden en door bossen, wauw!

Na flink onze poten gestrekt te hebben, gingen we de zandbak weer in voor de eerste ronde vast 
parcours. Wij mochten meedoen aan  Sem was als eerste aan de beurt. Wij mochten meedoen aan  Ze had bedacht om lekker gek te doen en in plaats 
van door de tunnel ging ze er overheen! Dat was een diskwalificatie. Wij mochten meedoen aan  Daarna mocht ik, Bliksem. Wij mochten meedoen aan  
Ik was superenthousiast en het lukte mijn baasje om maar twee fouten te maken. Wij mochten meedoen aan  Bo snapte niet 
helemaal wat zijn baas wilde en werd ook gediskwalificeerd. Wij mochten meedoen aan 

De tweede ronde jumping verliep beter. Wij mochten meedoen aan  Sem deed het super en foutloos en ik deed het ook fout-
loos en had de vierde prijs! Met Bo moesten we eerst nog een goed gesprek hebben, want hij werd
weer gediskwalificeerd. Wij mochten meedoen aan 

Tussendoor gingen we weer lekker rauzen door de velden. Wij mochten meedoen aan  Sem sprong de sloot in en ik dacht, we 
zijn toch al nat van de hele dag regen, ik spring mee. Wij mochten meedoen aan  Heerlijk!!!
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De derde ronde was spel. Wij mochten meedoen aan  Sem deed het ontzettend goed en was weer foutloos. Wij mochten meedoen aan  Ik had niet zo 
goed opgelet en dacht: ‘Het is een spelletje. Wij mochten meedoen aan ’ Ik heb daarom een paar extra hindernissen genomen. Wij mochten meedoen aan  
Later begreep ik dat dat niet helemaal de bedoeling was, maar ik ben wel lekker drie keer door die 
leuke tunnel geweest. Wij mochten meedoen aan  En toen moest Bo… Eindelijk had hij zijn baasje door en was hij foutloos!!! 
Met een mooie vijfde plaats en ook een prijs. Wij mochten meedoen aan 

Na nog even door de sneeuw gelopen te hebben, gingen we op huis aan. Wij mochten meedoen aan  Wat waren we moe. Wij mochten meedoen aan  We 
wilden alledrie languit in de achterbak. Wij mochten meedoen aan  Na wat geduw en gemor paste het en konden we heerlijk 
slapen. Wij mochten meedoen aan  Onderweg gingen we nog ergens eten. Wij mochten meedoen aan  Bo had sjans met een lekker ding. Wij mochten meedoen aan  Ze zag er wel 
grappig uit met fluorescerende roze oren en roze staart!

Al met al was het een leuke dag, waar wij en onze baasjes veel plezier hebben gehad en wij het ook
nog eens top gedaan hebben! Wij zijn trots op ons!!! Op naar de volgende wedstrijd in april in 
Dalen. Wij mochten meedoen aan  En Sem, wil jij dan een stukje neerpoten?

Poot van Bliksem
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Lezers voor lezers
Koda
De telefoon gaat: de fokker belt. Wij mochten meedoen aan  Ze wil een afspraak maken om elkaar te ontmoe-

ten. Wij mochten meedoen aan  Ze heeft Border Colliepups van drie weken en wij mogen komen kijken. Wij mochten meedoen aan  De fokker blijkt een 
lieve jonge vrouw te zijn met een dochter van een jaar of 20. Wij mochten meedoen aan  De hondjes zitten binnen met de 
mama in een grote ren. Wij mochten meedoen aan  Kiezen kunnen we nog niet. Wij mochten meedoen aan  Ze zijn nog zo klein en echt een karaktertje is 
nu nog niet te zien. Wij mochten meedoen aan  Tussen ons en de fokker klikt het en we besluiten een vervolgafspraak te ma-
ken voor over drie weken. Wij mochten meedoen aan 

Intussen hebben we veel contact met elkaar en we krijgen veel foto's en leuke filmpjes. Wij mochten meedoen aan  Ze vroe-
gen ons wat voor karakter we zochten… De zwart-witte en één red merle zouden dan het beste 
bij ons passen, zeiden ze. Wij mochten meedoen aan  Zo op de foto en tijdens het gesprek over de pups, had de zwart-witte 
pup onze eerste voorkeur. Wij mochten meedoen aan  Dan zijn de pups eindelijk zes weken oud en we gaan weer kijken. Wij mochten meedoen aan 

De pups waren lekker met elkaar buiten aan het rennen en wij konden in alle rust de honden obser-
veren. Wij mochten meedoen aan  De zwart-witte was het rustigst, maar
daar hadden we allemaal geen klik mee. Wij mochten meedoen aan  De
red merle was een boefje. Wij mochten meedoen aan  Hij rende achter de
kids aan en klom bij mij op schoot. Wij mochten meedoen aan  Ik was om:
dit was hem, mijn maatje voor het leven. Wij mochten meedoen aan 

Toen Koda negen weken oud was hebben we
hem opgehaald. Wij mochten meedoen aan  Sem, mijn andere honden-
maatje, moest even wennen aan die vervelen-
de pup, maar al gauw waren ze onafscheide-
lijk. Wij mochten meedoen aan  Met ongeveer zestien weken begonnen
we met de puppycursus op de dinsdagavond
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bij Anneke bij KC Noord-West Veluwe. Wij mochten meedoen aan  Deze weken zijn voorbij gevlogen. Wij mochten meedoen aan  We hebben ontzettend 
veel geleerd en plezier gehad. Wij mochten meedoen aan 

Intussen doen we ook Doggy Dance bij Hondenhobby en hopen we gauw te kunnen starten in april
met de pubercursus. Wij mochten meedoen aan  We willen ook veel gehoorzaamheidscursussen volgen en treiball en hoopers 
en ik wil uiteindelijk met hem de behendigheid in gaan, net zoals met Sem… 

Alles is ook zo leuk op de club!

Koda is nu 6. Wij mochten meedoen aan 5 maand oud en het is echt mijn maatje geworden. Wij mochten meedoen aan 

Mijn man Evert zegt weleens tegen kennissen: Als hier in huis ooit brand uitbreekt rent Miranda 
zo de vlammen in om die honden te halen… ik moet mezelf maar redden…  Het is natuurlijk bedoeld
als geintje, maar er zit een kern van waarheid in. Wij mochten meedoen aan  Ik zou mijn leven wagen om ze uit het vuur te 
redden. Wij mochten meedoen aan  Ze zijn mijn grote liefde. Wij mochten meedoen aan 

Miranda Hendriks
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Dogsurvival Zeewolde – 6 juli 2019
Kom jij ook je clubleden aanmoedigen?

Op zaterdag 6 juli vindt voor de vierde keer de Dogsurvival Zeewolde plaats. 

Het deelnemersveld, met maar liefst 700 deelnemers, overtreft dit jaar alle verwach-
tingen. De deelname komen uit Nederland, Duitsland, België en zelfs uit Frankrijk.

Samen leggen ze een parcours van ruim vijf kilometer af, waarbij de deelnemers on-
derweg vijftien verschillende hindernissen tegenkomen. Deze hindernissen moeten
door zowel de baas als de hond genomen worden. Kruipen, klimmen, springen en
zwemmen, alles komt aan bod. Wij hopen dat de meeste deelnemers zo vies moge-
lijk maar toch lachend over de finish komen. 

Er zijn vier verschillende klassen waarin gestart wordt: atleten, open, recreanten en
de groepen. De atleten starten vanaf 9.30 uur en de laatste groep start om 14.30 uur.
Wij verwachten dat de laatste deelnemers om 16.00 uur over de finish komen. 

De start en de finish van dit evenement zijn wederom op  Camping de Parel, één
van onze vele sponsoren. Vanaf dit punt is er een prachtige route uitgezet door het
Horsterwold in samenwerking met Staatsbosbeheer. Alle deelnemers parkeren, ver-
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zamelen,  starten  en finishen
op Camping de Parel. Er zijn
diverse kraampjes met leuke
spulletjes voor baas en hond.
Natuurlijk  is  er  ook  aan  de
inwendige mens gedacht. 

Net als elk jaar werkt Stich-
ting  Dogsurvival  Zeewolde
weer  samen  met  tientallen
vrijwilligers die de basis vor-
men van dit evenement.  Wij
zijn  dan  ook  heel  erg  trots
dat  we elk  jaar  weer zoveel
hulp krijgen van alle vrijwil-
ligers  die  zich  volledig  en
met heel veel passie inzetten
om  dit  evenement  tot  een
groot succes te brengen. 

Ook dit jaar zorgen wij weer
goed voor onze vrijwilligers.
Een  geheel  verzorgde  dag.
Een  gratis  t-shirt,  lunch  en
wat  te  drinken  en  aan  het
einde van de dag mag je aan-
schuiven  bij  onze  gezellige
bbq-avond. En voor de sportieve vrijwilligers onder ons: een gratis deelname aan
de survivalrun!

Wil je graag een bijdrage leveren aan deze gezellige dag? Aarzel dan niet en geef je
op als vrijwilliger via onderstaand mail-adres. 

wendy@dogsurvivalzeewolde.nl

Op de hoogte blijven? Of alle mooie, leuke, spetterende foto’s bekijken? Like dan
onze Facebookpagina Dogsurvival Zeewolde. 

www.dogsurvivalzeewolde.nl
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The Story of Skay
Een Behendige Boxer

GoodBye my Friend
Deel 2

Aanslagen op 11 september 2001

Ik was gewoon aan mijn werk, toen er een collega naar me toekwam en vertelde dat er iets aan de
hand was in Amerika. Wij mochten meedoen aan  Er bleek een vliegtuig tegen een torenflat te zijn gevlogen. Wij mochten meedoen aan  Later bleek dus, 
wat iedereen wel inmiddels beseft, dat dit de dag was dat
onze wereld toch wel behoorlijk veranderde. Wij mochten meedoen aan 

Uitzending Afghanistan

Inmiddels waren we met Skay volop in training bij KC Noord-
West Veluwe om hem onder de bezielende leiding van Petra,
de noodzakelijke gedragingen aan te leren, zodat het een leu-
ke huishond kon worden. Wij mochten meedoen aan  Elke zaterdagochtend gingen we
trouw naar het trainingsveld in Ermelo. Wij mochten meedoen aan  Ik had een paar dagen
vrij genomen om het plafond in de kamer eens flink onder handen te nemen, tot ik gebeld werd 
door mijn toenmalige leidinggevende of ik belangstelling had om naar Afghanistan af te reizen. Wij mochten meedoen aan 

Mijn werkzaamheden bestonden uit het onderhouden en keuren van defensiemateriaal. Wij mochten meedoen aan  Door de 
aanslag van 9-11 had de politiek besloten om Nederlandse militairen uit te zenden naar Afghanis-
tan, om te helpen met de oorlog tegen het terrorisme. Wij mochten meedoen aan  Ook daar werd er gebruikgemaakt van ma-
teriaal wat onderhouden en gekeurd diende te worden, dus werd ik gevraagd om vrijwillig daar mijn
werk te gaan doen…  ik moest wel snel beslissen. Wij mochten meedoen aan  Ik besloot dus om een maand naar Afghanistan 
af te reizen, maar moest dus wel mijn gezin en Skay en Indy achterlaten. Wij mochten meedoen aan 

de hond onze vriend 
30



Terwijl ik op uitzending was moest Ank (mijn vrouw) alles zelf regelen en dat met een pup in huis. Wij mochten meedoen aan  
Toen ze  op een ochtend Skay uit zijn bench haalde, was hij behoorlijk ziek. Wij mochten meedoen aan  Hij wilde zijn bench 
niet uit en het enige wat nog bewoog was het puntje van zijn staart. Wij mochten meedoen aan  Ze belde de dierenkliniek in 
Putten en kon direct komen. Wij mochten meedoen aan  Daan Kranendonk had het al snel in de gaten: Skay had hersenvlies-
ontsteking opgelopen en werd dus direct opgenomen en kreeg medicijnen toegediend. Wij mochten meedoen aan  Dit alles 
speelde zich dus af, terwijl ik ver weg van huis mijn werkzaamheden zo goed mogelijk probeerde uit
te voeren. Wij mochten meedoen aan  Omdat ik toch niet terug kon komen koos ze ervoor om mij niets te vertellen, zodat ik 
me ook geen zorgen maakte. Wij mochten meedoen aan  Na een paar dagen mocht hij weer mee naar huis en toen ik na een 
maand thuiskwam was hij weer helemaal opgeknapt. Wij mochten meedoen aan  Het was voor mij best wel spannend of hij me 
nog zou herkennen. Wij mochten meedoen aan  Dat deed hij zeker, hij was heel erg enthousiast toen we elkaar weer zagen!

Jongehondensport

De gehoorzaamheidslessen gingen voortvarend en ik genoot van zijn puppy- en puberstreken. Wij mochten meedoen aan  Indy 
was druk bezig met hem te corrigeren als het nodig was en regelmatig vlogen de kopjes bijna door 
de kamer. Wij mochten meedoen aan  Als ik ze dan buiten zette, was de strijd alweer voorbij. Wij mochten meedoen aan 

Toch was ik blij dat we konden gaan deelnemen aan de cursus jongehondensport. Wij mochten meedoen aan  Annemieke gaf 
de cursus, waarbij jonge honden de verschillende takken van hondensport konden gaan proberen. Wij mochten meedoen aan  
Toendertijd bestond dit voornamelijk uit Flyball en Agility, alles natuurlijk zo onbelast mogelijk. Wij mochten meedoen aan 

De flyballbak vond hij niks. Wij mochten meedoen aan  Hij kreeg het maar niet door dat hij met zijn poot de bal eruit kon krij-
gen. Wij mochten meedoen aan  Ook het apporteren was een ramp. Wij mochten meedoen aan  Met geen mogelijkheid wilde hij het apporteerblok in zijn 
bek houden. Wij mochten meedoen aan  Volgens mij heeft dat Gré wel wat slapeloze nachten gekost. Wij mochten meedoen aan  Maar door de tunnels 
heen en een sprongetje nemen op de laagste stand vond hij geweldig. Wij mochten meedoen aan  Dus eigenlijk wist ik het al 
toen ik hem voor de eerste keer zag: dit wordt een agilityhondje… 

Uiteindelijk werd hij een jaar en beschikte hij over de noodzakelijke GG-diploma’s (was destijds een
eis bij de Boxerclub), zodat we ons konden opgeven voor de cursus behendigheid beginners. Wij mochten meedoen aan  Kwam
het doordat ik al wat ervaring had in de agility of was Skay een goede leerling? Het aanleren van 
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de toestellen ging voortvarend en al heel vlot namen we al wat toestellen achter elkaar. Wij mochten meedoen aan  Inmiddels 
waren we ook bij de KC begonnen aan de agilitycursus en ook daar ging het voortvarend. Wij mochten meedoen aan  Het vol-
gende seizoen sloegen we al een cursus over en op 29 juni 2008 liepen we onze eerste wed-
strijd in de competitie voor Boxers bij de kringgroep waar ik trainde in Amersfoort. Wij mochten meedoen aan  Twee rondjes 
eindigden in een diskwalificatie, maar in de jumping pakte Skay de winst en werd 1e. Wij mochten meedoen aan 

Op 7 september werd er een debutantenwedstrijd georganiseerd bij KC Noord-Oostpolder. Wij mochten meedoen aan  Met 
een hele delegatie van KC Noord-West Veluwe gingen we erheen en dit werd voor Skay de eerste 
kennismaking met de allerassencompetitie. Wij mochten meedoen aan  Zou hij mee kunnen of zouden we een modderfiguur 
slaan?

Als ik de filmpjes van die tijd terug zie, dan moesten we nog heel veel leren, maar we deden het 
niet slecht. Wij mochten meedoen aan  In het eerste rondje was het nog wel wat wennen. Wij mochten meedoen aan  Ik stuurde Skay verkeerd en helaas 
sprong hij terug over een hindernis: diskwalificatie. Wij mochten meedoen aan  Ook het tweede rondje werden we gediskwali-
ficeerd, maar tijdens de jumping liet hij zien dat hij tussen alle rassen ook mee kon. Wij mochten meedoen aan  Op de jumping 
werden we weer 1e. Wij mochten meedoen aan 

Uiteindelijk nog een paar wedstrijdjes gelopen in 2008 bij de Boxers, waarbij heel goede resulta-
ten werden afgewisseld door diskwalificaties, maar alles in het kader van leren en verbeteren, 
voornamelijk voor mezelf, want Skay was gewoonweg een topboxer. Wij mochten meedoen aan 

Wordt vervolgd… 
Henk Simon, die kale met die boxer en … 
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Meedenken? 

Meepraten? 

Meebeslissen?

Dat kan bij de 

algemene ledenvergadering van KC Noord-West Veluwe

Het bestuur van KC Noord-West Veluwe nodigt de leden uit voor de algemene 
ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 

dinsdagavond 7 mei 2019, 20.00 uur

Facebook  :)

Wist je dat KC Noord-West Veluwe ook te vinden is op Facebook? 

Onze pagina heet https://www.facebook.com/kcnoordwestveluwe/

We zetten er regelmatig nieuwe foto's en filmpjes van de lessen op en bijvoorbeeld
ook nieuws van de Raad van Beheer.  Natuurlijk  kondigen we hier  ook al  onze
evenementen  aan.

Kom eens langs op onze facebookpagina! 
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Leesidee*
Ook op kynologisch gebied staat het internet vol met leuke, lezenswaardige, in-
teressante informatie, overigens zij aan zij met minder goede info en soms zelfs
onzinnige adviezen.  Leuk om te  lezen zijn  de hondse overdenkingen van de
Amerikaanse kynoloog Nicole Wilde in haar blog Wilde About Dogs. 

Lenny Muhlenbaumer vertaalde een van haar artikelen. 

Hoe wandelen jullie?
Zo nu en dan zie ik mensen met hun honden wandelen waarbij de hond gedurende
de hele wandeling keurig rechts naast hun mens loopt. Het ziet er prachtig uit en
vanuit een trainingsoogpunt is het zelfs heel indrukwekkend. Daar moet veel tijd
en aandacht aan zijn besteed om de hond, ondanks wat er om hem heen gebeurt of
wie of wat ze ook passeren, te leren om naast te blijven lopen. Wel rijst bij mij de
vraag of dit hoge niveau van gehoorzaamheid constant nodig is tijdens het wande-
len met onze honden.

Laat ik een ander plaatje voorhouden. Een tijdje terug liep ik met mijn hond in het
bos. Tijdens de wandeling kwamen we een bekende tegen. Mijn hond liep een eind
voor mij uit aan het einde van een lange lijn. De bekende zei gedag en toen lachend
‘Wie laat wie eigenlijk uit?’ Nu is dit een heel aardig persoon die dit als grapje be-
doelde. Mijn hond sleepte mij helemaal niet mee. Maar het leidt weer tot de vraag:
moet je hond echt altijd naast je lopen?

Als je er over nadenkt is het ook vreemd. We leren honden op commando te gaan
zitten en liggen. Dit zijn houdingen die ze al van nature aannemen, dus niet  zo
vreemd. Maar nergens in hondenland zie je honden die moedwillig zij aan zij lopen
als een formatie militairen. Voor wie zich West Side Story kan herinneren… ik zie al
een bende in leren jacks geklede honden schouder aan schouder lopen en zingen
‘When you’re a pet…’ Ik dwaal af, terug naar de kern van het verhaal. Het naast de
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mens lopen moet voor een hond heel vreemd zijn.  Deze traditie begon ooit met
jacht- en politiehonden want het was nodig dat de hond links liep zodat het geweer
in de rechterhand kon worden gehouden. Nou lijkt het mij dat als je in deze tijd op
straat loopt met een geweer in je hand je een veel groter probleem hebt dan aan
welke kant je hond loopt.

Al verlang ik niet dat mijn honden constant aan mijn zij lopen, ze doen het wel als
ik het vraag want dat hebben ze geleerd. Als ze aan het einde van de lijn lekker aan
het snuffelen zijn en ik zeg ‘naast’, komen ze direct aan mijn zij. De een links en de
ander rechts want dat vind ik makkelijker. Andere keren vraag ik ze om beiden aan
dezelfde kant te lopen omdat wij bijvoorbeeld een hond of andere afleiding gaan
passeren. Flexibiliteit is waar het hier om gaat. Ik vind het heerlijk dat mijn honden
meer bewegingsvrijheid hebben en op kunnen gaan in alle geurtjes om hen heen,
snuffelen aan planten, graspollen en plekjes waar andere honden zijn geweest. En
dan vrag ik me af hoe ik mij zou voelen als iemand mij door een straat vol van de
prachtigste winkels meenam en mij zei dat ik niet in een etalage, laat staan winkel,
mocht kijken. 

Een ding mag duidelijk zijn: hoe beter je hond is opgevoed, hoe meer vrijheid je
hem/haar kan geven. En dat is waar het allemaal om draait. Niet alleen je wande-
lingen, maar alles dat je met je hond doet zal voor jullie beiden heel veel leuker zijn
als je de hond goed opvoedt.

Je vindt de blog van Nicole Wilde hier: https://wildewmn.wordpress.com/2019/03/21/walk-this-way/ 

Evenementenagenda

11 mei Treibballwedstrijd

7 mei Algemene ledenvergadering 

2 september Start najaarsseizoen

5 oktober Agilitywedstrijd
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Dekbericht

Ras ……………………………………………………………………………………………

Vader ……………………………………………………………………………………………

Moeder ……………………………………………………………………………………………

Dekdatum ……………………………………………………………………………………………

Verwacht ……………………………………………………………………………………………

Kennel ……………………………………………………………………………………………

Eigenaar ……………………………………………………………………………………………

Plaats ……………………………………………………………………………………………

Telefoon ……………………………………………………………………………………………

Website/e-mail ……………………………………………………………………………………………

Geboortebericht

Ras ……………………………………………………………………………………………

Vader ……………………………………………………………………………………………

Moeder ……………………………………………………………………………………………

Geboortedatum ……………………………………………………………………………………………

Aantal reuen ………………………Aantal teven ……………………………………..……..

Kennel ……………………………………………………………………………………………

Fokker ……………………………………………………………………………………………

Plaats ……………………………………………………………………………………………

Telefoon ……………………………………………………………………………………………

Website/e-mail ……………………………………………………………………………………………

Tentoonstellingsuitslag

Naam hond ……………………………………………………………………………………………

Ras ……………………………………………………………………………………………

Tentoonstelling ……………………………………………………………………………………………

Datum ……………………………………………………………………………………………

Resultaat ……………………………………………………………………………………………

Eigenaar ……………………………………………………………………………………………

Plaats ……………………………………………………………………………………………

Website/e-mail ……………………………………………………………………………………………

redactie@kcnwv.nl

Redactie ‘De Hond Onze Vriend’
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Tel. (0513) 57 11 91  www.energique.nl

Voer 
uw hond 
kerngezond

In de diepvries bij uw 
dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor
uw hond
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GEEN HOND 
IS HETZELFDE!
Jouw hond is uniek. Of hij nu groot 

is of klein, jong of oud, actief of 

rustig, ras of geen ras, gezond is 

of een speciaal dieet nodig heeft, 

Royal Canin biedt een gezonde 

voeding die precies aansluit bij 

zijn specifieke behoefte. We kijken 

gedetailleerd naar honden, zodat 

we steeds meer over ze leren. Hoe 

ze in elkaar zitten, waar ze van 

houden en welke voeding ze nodig 

hebben. Zo houden we samen de 

honden in Nederland gezond en fit. 

 

Wil jij ook weten wat de beste 

voeding is voor jouw hond? 

Doe de test op www.royalcanin.nl/

voedingsadvies.

U I T Z O N D E R L I J K  I N  E L K  D E T A I L
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In dit nummer: 

 
  

  

  

 

 

Suppen met je hond  
 Trainen van jonge honden

 

 Kennismakingsles Agility, Hoopers & Treibball
 

 
 42e jaargang nummer 3 / oktober 2018
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