Puppy Cursus Boekje

Uitgave: Augustus 2015

Inhoud

Inhoud...............................................................................................................2
Voorwoord........................................................................................................2
Spelregels cursussen.. ..................................................................................... 3
Praktische tips tijden de lessen...................................................................... 3
De puppy cursus..............................................................................................4
De oefeningen ................................................................................................. 5
Theorie gedeelte ..............................................................................................7
1. Zindelijkheidstraining, plassen en poepen op commando ...................7
2. Belonen en straffen ..................................................................................... 9
3. Een eigen plaats in huis ............................................................................10
4. Socialiseren ................................................................................................ 11
5. Alleen blijven ............................................................................................ 13
6. De verzorging ........................................................................................... 15
7. In en uit de auto ....................................................................................... 19
8. Pubertijd/loopsheid .................................................................................21
Kindercursus ................................................................................................. 23
Algemene informatie .................................................................................. 24
Organisatie inschrijving cursussen ........................................................... 30
Telefoonnummers ........................................................................................ 31
Voorwoord
U heeft zich aangemeld voor een cursus en dat is een goede zaak. Een
gehoorzame hond zal zich vrijer kunnen bewegen en meer ‘hond’
kunnen zijn dan een onopgevoede hond die voortdurend op zijn kop
krijgt en anderen tot last is. Ook zult u merken dat een goed opgevoede
hond plezieriger is om mee te nemen en in veel gevallen een graag
geziene gast is.
In dit boekje vindt u:
 de inhoud van de Pup cursus
 informatie over de cursus Kind-Hond;
 informatie over de activiteiten van onze vereniging;
 belangrijke telefoonnummers waar u voor verdere informatie
terechtkunt.
Wij wensen u veel plezier bij onze vereniging!
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Spelregels cursussen.
Voor zowel u als uw medecursisten en de instructeurs is het plezierig
wanneer de cursussen goed verlopen. We hebben daarvoor een aantal
spelregels. Wij willen u vragen deze goed door te lezen:
1.
2.
3.
4.
5.

Kom trouw naar de les, en zorg dat u tijdig aanwezig bent;
Op ons terrein is uw hond altijd aangelijnd;
Vóór de cursus is uw hond goed uitgelaten;
Bent u verhinderd, geef dit dan tijdig door aan uw instructeur;
Wanneer u drie maal achtereen zonder bericht afwezig bent, kunnen
we u helaas niet meer tot de cursus toe laten;
6. Besluit u, om welke reden dan ook, met de lessen te stoppen, geef dit
dan door aan uw instructeur of aan het cursus-secretariaat;
7. De lessen gaan onder alle weersomstandigheden door (m.u.v.
onweer), bij twijfel kunt u altijd even bellen naar het clubhuis;
8. We houden met z’n allen het terrein schoon en ruimen daarom
eventuele ‘ongelukjes’ direct op. Neemt u daarom plastic zakjes mee,
de afvalbakken staan naast het veld;
9. Tijdens de training wordt niet gerookt.
10. Parkeer uw auto op het grote parkeerterrein voorbij de club.
De parkeerplaatsen in het Kininelaantje zijn bedoeld voor de
medewerkers.

Praktische tips tijdens de lessen
Kleding:
uw kleding mag de hond tijdens de training niet hinderen.
Schoeisel:

draag schoeisel met zachte zolen.

Halsband:

er bestaan vele soorten halsbanden en iedere hond reageert
verschillend. Overleg met uw instructeur welke halsband u
het beste voor uw hond kunt gebruiken tijdens de training.
‘Prikbanden’ zijn verboden.

Lijn:

gebruik een soepele (leren) lijn van ongeveer 1.50 m (geen
flexi lijn) met een papegaaienbeksluiting/ musketon.

Attributen: neem altijd beloningsvoer, poepzakje, een speeltje (geen
piepspeelgoed) en in de B-cursus een apporteervoorwerp
mee.
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De puppy cursus
Puppy’s kunnen bij ons terecht vanaf de leeftijd van 8 weken.
Het voornaamste doel van de cursus is het opbouwen van de band
tussen de geleider (eigenaar/baas) en de pup. Met veel aandachts- en
speloefeningen komt die band tot stand. Natuurlijk wordt er ook
aandacht besteed aan gehoorzaamheid.
Afhankelijk van het seizoen bestaat de Puppycursus uit 10 of 13 lessen
van ongeveer 30 minuten. In de cursus wordt zowel aandacht besteed
aan praktische- als aan gehoorzaamheidsoefeningen.
Veel van de aangeleerde oefeningen worden afgetekend op een
aftekenlijstje. Is dit lijstje vol, dan ontvangt de cursist aan het eind van de
cursus een Puppycertificaat.
Enkele oefeningen die behandeld worden zijn:










Aandacht
De oefening ‘zit’
De oefening ‘af’ vanuit staan
De oefening ‘staan’ vanuit
zit
De oefening ‘naast’
Komen op bevel
Spelen
Zindelijkheidstraining
Vooruitsturen.











Om- en afdoen halsband
De oefening ‘plat of flat’
De oefening ‘gebit tonen’ eerste fase
Afdrogen/uitschudden op
commando
Meelopen aan de lijn zonder
trekken
Borstelen
Aaien (door geleider en instructeur)
Vastbinden aan het hek
Wennen aan de fiets

Gedurende de cursus krijgen de cursisten acht (8) theoriepraatjes over
zaken, die in de dagelijkse omgang met de pup voorkomen.
Tevens bevat de cursus een praktijkles, die de cursist met pup kennis laat
maken met het verkeer o.a. de trein; zeer nuttig voor het dagelijkse uitje.
Na deze cursus kan men inschrijven voor de A-cursus (ook als uw pup
nog geen 6 maanden is).
Zonder de puppycursus gedaan te hebben kan men direct inschrijven
voor de A-cursus, echter dan moet de pup minimaal 6 maanden zijn.
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De oefeningen
Hieronder vindt u een lijst met de Gedrag & Gehoorzaamheid
oefeningen en de daarbijbehorende commando’s en hulpen. Wij
adviseren u pas dán de oefeningen thuis te gaan trainen wanneer deze in
de les zijn behandeld. U heeft dan van de instructeur aanwijzingen hóe u
de oefeningen kunt aanleren.
Oefening
Aandacht

commando
naam van de pup + let
op of kijk

hulp
door bewegingen de
aandacht
vasthouden.

Spelen

spelen

achteruit lopen en
uitnodigen tot
spelen.

Speeltje terugbrengen los
en afgeven in de
hand

beginnen op korte
afstand.

Hand geven aan
instructeur en de
hond blijft rustig

blijf zit/-af/-staan

eventueel handpalm
vóór het gezicht van
de pup houden.

Meelopen zonder
trekken

geen commando, de
pup moet op de
geleider letten.

aandacht.

Komen op bevel

naam van de pup + hier handen laag voor de
pup houden.

Rechts en
rechtsomkeert
Zitten vanuit ‘staan’
en zitten vanuit ‘af’

uitleg tijdens de
lessen.
zit

voor de pup gaan
staan,
riem in de
linkerhand,
rechterhand met een
brokje erin voor de
kop van de pup naar
achteren bewegen.
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Afliggen

af of down

verschillende
methoden,
afhankelijk van de
pup, maar aanleren
altijd vanuit staan.

‘Staan’ vanuit zit

naam van de pup +
staan

er zijn meerdere
methoden afhankelijk
van de pup; uitleg
tijdens de lessen.

Blijven zitten, liggen
of staan

blijf zit/– af/– staan

evt. rechterhandpalm
vóór het gezicht van
de pup en altijd met
het rechterbeen
wegstappen.

Vooruitsturen naar
een doekje of bakje
met voer

vooruit

plaats markeren met
bv. matje en/of
doosje met voer erin.

Verplaatsen van de
naast
pup vanuit recht
vóór de geleider naar
links naast de
geleider:
- linksom

van de linkerhand
een kommetje
maken, met daarin
een brokje, door
draaiing de richting
aangeven.

‘Einde oefening’

geleider en pup
samen ontspannen.

vrij of OK

Let op: Direct na het correct uitvoeren van iedere oefening de pup belonen
en niet pas na het vrijgeven.
Het gebruik van de stem.

De naam van de pup gebruiken we vóór de bevelen en verder
uitsluitend wanneer de pup naar ons toe moet komen.

De toonhoogte is, evenals de beslistheid, zéér belangrijk. Gebruik
voor de verschillende bevelen verschillende toonhoogten.
Voorbeelden:
 staan, hier en belonen
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=

hoog







zit
af

=
=

normaal
laag

Gebruik altijd dezelfde bevelen en commando’s in combinatie met
de juiste hulpen en steeds op dezelfde manier uitgesproken.
Aanmoedigingen en beloningen zijn handelingen, die steeds
wisselend moeten worden gebruikt om de aandacht van de pup vast te
houden en hem/haar te laten merken dat hij/zij goed werkt.

THEORIE GEDEELTE
1. Zindelijkheidstraining, plassen en poepen op commando
Wanneer doet de pup een plasje? Na het ontwaken, eten en spel.
Breng hem na deze activiteiten altijd even naar buiten.
Laat de pup 's avonds zo laat, en 's morgens zo vroeg mogelijk uit.
Eventueel 's nachts ook een keer uitlaten, maar maak de pup tijdens deze
wandeling niet te druk. Een opgewonden pup valt veel moeilijker weer
in slaap. Een andere oplossing voor 's nachts is: de pup klein opsluiten
(dus bijvoorbeeld een bench of kamerkennel is ideaal. De meeste pups
zullen hun ligplaats niet bevuilen. Bestraf de pup voor het onzindelijk
zijn wanneer hij op heterdaad betrapt wordt liever niet, maar til hem
meteen op en zet hem buiten.
Haal de pup nooit als straf met de neus door de plas of poep heen. Dit
werkt niet. Wanneer de plas of poep er al ligt, dit alleen maar opruimen
en de pup hier ook niet op wijzen.
Plasje bij de begroeting, uit blijdschap of onderdanigheid, nooit
bestraffen. Wanneer de pup hiervoor bestraft wordt, wordt deze vorm
van plassen erger in plaats van beter. Begroet de pup buiten of negeer
hem bij het binnenkomen en begroet hem pas als hij rustiger is. De pup
heeft nog geen volledige controle over de blaasspieren; bij boosheid van
de baas zal hij nog meer onderdanigheid willen tonen en dit uiten door te
plassen. Ruim het plasje rustig op, het liefst zo dat de pup dit niet ziet.
Plassen en poepen op commando:
Doel: We leren de pup aan de lijn op een door ons aangegeven plaats
zijn behoefte te doen.
Er is geen sprake van dat de pup naar willekeur mag plassen en poepen.
De geleider neemt de pup mee naar een plaats, die niet storend is voor de
omgeving.
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Iedere pup kan leren om op commando zowel te plassen als te poepen.
Het werkt het makkelijkst, wanneer de geleider de pup 's morgens
ergens naar toe brengt en op het moment dat de pup gaat hurken, zegt
hij bijvoorbeeld "plasje" of "hoopje". Beloon de pup met een enthousiast
"brááf" wanneer hij klaar is, geef hem daarna iets lekkers en ga even met
hem spelen. Pas hierna de pup eventueel los laten om te spelen.
Later begint de geleider met het commando en als de pup inderdaad zijn
behoefte kwijt moet, begrijpt hij dat hij zijn gang kan gaan.
Op plaatsen waar het niet mag hoort hij "nee", "aan de kant" of "in de
bosjes". Wanneer er een ongelukje gebeurt, ruimt de geleider dit op met
het poepzakje dat hij altijd bij zich heeft.
Belangrijk is dat de pup zijn behoefte doet vóór het vrij geven. Tijdens
het spel gunt de pup zich de tijd niet om zich netjes in de bosjes terug te
trekken en doet het alsnog op het veld of vergeet het helemaal en doet
het bij binnenkomst op het tapijt. Daarnaast is het voor later belangrijk
dat teefjes die loops zijn, geleerd hebben hun behoefte te doen wanneer
zij aan de lijn zitten.
Een groot grasveld, waar zowel kinderen als honden spelen, is geen
goede plaats om een hoop te deponeren. Zelfs op een speelveld voor
honden is het op bovenstaande manier niet nodig, zodat het veld schoon
blijft voor mensen die samen met hun hond willen spelen of
spelenderwijs wat oefenen.
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2. Belonen en straffen
De pup leert meer van belonen dan van straffen.
De moderne opvoedingsmethoden gaan uit van een positieve
benadering.
Het zoveel mogelijk voorkomen van ongewenst gedrag door de pup af te
leiden en het zoveel mogelijk belonen en stimuleren van het gewenste gedrag.
De "nee, foei" pup van vroeger (bestraffen van ongewenst gedrag) wordt
bij een positieve benadering een "ja, brááf" pup.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij het belonen van
het gewenste gedrag (= positieve ervaring) het leerproces sneller
verloopt en de resultaten zekerder zijn dan bij een leerproces, dat vooral
gebaseerd is op het bestraffen van het ongewenste gedrag (= negatieve
ervaring).
Als er beloond of gestraft wordt dan moet dit binnen een halve
seconde na uitgevoerd gedrag gebeuren. Alleen dan legt de pup de link
tussen het uitgevoerde gedrag en de daarop volgende beloning/straf.
Bij het belonen en straffen van de pup speelt de intonatie van de stem een
belangrijke rol. Wanneer de hond iets goed doet belonen we dit door met
hoge of fluisterende stem "brááf" of "goed zo" te zeggen. Wanneer we de
pup bestraffen voor negatief gedrag, doen we dit door een scherp
uitgesproken "néé" of "foei". Stopt het ongewenste gedrag, dan volgt
direct de beloning voor het goede gedrag.
Bij het aanleren van een nieuwe oefening werken we met een dubbele
beloning, nl. het brokje (voor de hond een enorme stimulans) en de
hoge/fluisterende stem, "brááf" of "goed zo".
Het bestraffen met de stem maakt op veel pups indruk, "nee" als hij van
plan is iets te doen, "foei" op een zeer laag uitgesproken toon als hij al
bezig is met een bepaald ongewenst gedrag.
Laat de pup in huis een halsbandje omhouden. Doet hij iets wat niet mag,
bijvoorbeeld blaadjes van een plant aftrekken, kun je je vinger, gelijk met
het zeer boos toespreken, in het halsbandje van de pup haken en hier een
kort rukje aan geven. Controleer of het halsbandje niet te strak wordt.
Puppen groeien snel! Een andere manier om een pup te straffen is schrik.
Wanneer de pup iets doet wat niet mag, bijvoorbeeld weer blaadjes van
een plant aftrekken, dan gooi je iets naar hem toe wat een hoop herrie
maakt (b.v. een natte spons in een plastic zak), zonder dat de pup het ziet
en zonder dat je hierbij iets zegt. De pup schrikt en wordt gestraft voor
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hetgeen hij deed en leert zo dat het helemaal niet leuk is om aan planten
te komen.
We kunnen een pup alléén bestraffen voor iets waar we hem op
heterdaad op betrappen. Wanneer we thuis komen na te zijn weggeweest
en de pup heeft het behang van de muur getrokken bestraffen we hem
hier niet voor! De pup komt ons nl. vrolijk begroetend tegemoet en
zouden we hem straffen, associeert hij dit met het laatste wat hij doet,
dus het naar ons toekomen. Bij aanhoudend aandachttrekkend gedrag,
bijvoorbeeld blaffen of piepen, is het verstandig de pup te negeren.
Negatieve aandacht is immers ook aandacht.
Verkeerde methoden van straffen:
o Als de pup naar zijn plaats vlucht of op zijn plaats ligt (het
veilige hol).
o Slaan (met een krant).
o Schoppen.
o Schreeuwen (= onmacht, de leider is altijd rustig).
o Doorgaan met straffen wanneer de pup deemoed toont (zich
klein maakt, weg kijkt, zich op de rug gooit).
o Achteraf straffen.
o Dreigen met straf.
Deze laatste straffen begrijpt de pup absoluut niet, ook al lijkt het soms
wel zo. Hij wordt er alleen maar nerveus of gefrustreerd van en dat zou
een reden kunnen zijn dat hij in de toekomst juist nog meer gaat
vernielen, gaat blaffen of weer onzindelijk wordt. Niet om de baas te
'pesten', zoals vaak wordt gedacht (alleen mensen zijn in staat om te
pesten), maar uit onzekerheid of uit angst.
3. Een eigen plaats in huis
In huis moet de pup een vaste, voor hem veilige, plaats hebben.
De dierenspeciaalzaak heeft manden in vele verschillende soorten en
maten, maar een eigen plaats kan ook een kleedje, een babymatrasje of
iets dergelijks zijn. De hoofdzaak is dat de pup zich hier moet kunnen
terugtrekken, bijvoorbeeld wanneer de kinderen erg druk zijn en hij wil
gaan slapen, of wanneer er veel visite in huis is. Hij kan hier ongestoord
op een botje kluiven of met een speeltje spelen.
De plaats moet voor de pup iets plezierigs zijn, hij moet hier graag heen
gaan.
Dit bereiken we door hem iets lekkers te geven wanneer hij op zijn plaats
ligt of wanneer hij op zijn plaats gaat als we hem daarheen sturen.
Wanneer de pup in slaap valt kunnen we hem oppakken en op zijn plaats
leggen.
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Bij het wakker worden ligt de pup dan steeds op zijn plaats. Hij gaat zijn
plaats en het slapen met elkaar associëren, waardoor hij uiteindelijk
vanzelf zijn plaats opzoekt om te gaan slapen.
Het is verstandig de pup te leren dat hij naar zijn plaats moet gaan
wanneer we aan tafel gaan om te eten, of wanneer we hem met
stofzuigen even uit de weg willen hebben.
De pup mag NOOIT voor straf naar de plaats gestuurd worden, of op
de plaats gestraft worden.
De kinderen en/of visite laten de pup op zijn plaats met rust en mogen
niet bij hem op de plaats liggen.
Veel pups nemen dingen die ze van ons afgepakt hebben, bijvoorbeeld
een kussentje of een handdoek, mee naar hun plaats. We proberen de
pup al lokkend met zijn trofee bij ons te laten komen.
Lukt dit niet, dan pakken we het de pup op zijn plaats af. Mocht de pup
de plaats of zijn trofee verdedigen kunnen we dit niet negeren en moeten
we, in tegenstelling tot wat eerder gezegd is, de pup wel op zijn plaats
corrigeren. Doen we dit niet, lopen we de kans in de toekomst niet eens
meer in de buurt van de plaats te kunnen komen (territorium
afbakening). We corrigeren de pup verbaal (zo nodig haken we onze
vinger even in de halsband en geven hier een kort rukje aan) en pakken
ons eigendom resoluut van hem af.

4. Socialiseren
De pup kent twee socialisatie periodes: de primaire socialisatie periode
en de secundaire socialisatie periode. De primaire socialisatie periode is
van 3 tot 12 weken en valt dus voor een gedeelte in de periode bij de
fokker. De secundaire socialisatie periode is van 12 weken tot de
puberteit. De socialisatie periode en dan met name de primaire, is een
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heel belangrijke periode in het leven van de pup. Alle indrukken die de
pup hierin opdoet zal hij nooit meer vergeten en is een soort blauwdruk
voor de rest van zijn leven.
Alle lege plaatsjes in de hersenen van onze pup worden opgevuld. Als
eigenaar moeten we proberen ervoor te zorgen dat alle indrukken die de
pup hierin opdoet positieve indrukken zijn.
We nemen de pup veel mee naar allerlei situaties, b.v. een winkelstraat,
een winkelcentrum, de markt, het station, een stukje met de bus en de
trein.
Laat de pup wennen aan kinderen (onverwachte bewegingen), oudere
mensen (bewegen minder flexibel), mensen met een andere huidskleur
(zien er anders uit en vanwege hun cultuur kunnen ze ook wat anders
ruiken), mensen met een stok en in een rolstoel (bewegen heel anders
dan mensen die goed ter been zijn).
Belangrijk is ook het kennismaken met andere honden (pups, volwassen
honden, oudere honden, en honden van andere rassen).
Laat de pup wennen aan andere dieren (koeien, paarden, geiten, schapen
e.d.). Kortom laat de pup in deze periode aan alle dingen wennen die hij
in zijn latere leven tegen kan komen.
De beste socialisatie t.o.v. honden, is met betrouwbare oudere honden,
daar leren de pups het meeste van. De pup is in de ogen van een oudere
hond met 16 weken geen pup meer. Laat rustig corrigeren door een
oudere betrouwbare hond, dit ziet er misschien heel bedreigend uit, maar
over het algemeen ontaardt het niet in een daadwerkelijk bijten, omdat
de pup begint te gillen, wat een natuurlijke bijtrem is voor de oudere
hond. Grijp niet in, maar blijf wel opletten.
Wanneer de pup schrikt hem niet troosten. Komt hij na schrik van b.v.
paard of fiets, uit zichzelf snel naar de geleider toe, prijs hem voor het
komen met de stem, maar vooral niet troosten. Troosten lijkt in de ogen
van de pup erg veel op belonen, hierdoor heeft hij de indruk dat hij
beloond wordt voor het schrikgedrag en zal in soortgelijke situaties weer
schrikken. Negeer de pup wanneer hij schrikt en wanneer hij in paniek
raakt kan het zelfs nodig zijn de pup hiervoor te corrigeren.
In de primaire socialisatie periode doen we het rustig aan, één nieuwe
ervaring van slechts 5 tot 10 minuten per dag is voldoende. Emotioneel is
de pup snel uitgeput en kan dus nog maar beperkt indrukken opnemen.
Het is vaak al voldoende om de pup gewoon elke dag mee te nemen in
de auto, op bezoek e.d. De dingen te doen, die je normaal ook doet. Bind
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de pup nog niet onbeheerd vast bij b.v. winkels, je weet niet wat er
gebeurt met de pup.
In de secundaire socialisatie periode herhalen we alle dingen waar we
de pup in de primaire socialisatie periode kennis mee hebben laten
maken en breiden deze dingen uit. Nu kunnen we wel situaties achter
elkaar plakken, b.v. met de bus naar het station om daar een stukje met
de trein te gaan naar b.v. een ander centrum.
5. Alleen blijven
In aanvang laten we de pup natuurlijk zo min mogelijk alleen, maar
uiteindelijk moet hij ook leren wat alleen blijven is. We moeten
regelmatig boodschappen doen, we gaan naar de kapper, een verjaardag
of wat dan ook en de pup moet even alleen thuis blijven. Het is heel
vervelend wanneer de buren bij thuiskomst aan de deur komen, om te
klagen over de geluiden die de pup voortbrengt terwijl hij alleen was. Dit
hoeft ook niet, want het is eigenlijk heel simpel om de pup te leren alleen
thuis te blijven, bij voorkeur in een bench of zogenaamde kamerkennel.
Zoals al eerder geschreven in de theorie over het hebben van een eigen
plaats in huis, is het verstandig om de pup iedere keer wanneer hij gaat
slapen op zijn eigen plaats te leggen in een bench of kamerkennel. Nadat
dit een paar weken geoefend is loopt u, wanneer de pup op zijn plaats
gelegd wordt, of uit zichzelf op zijn plaats gaat, de kamer uit, dan zegt u
bv. “Ik ga even weg en kom zo terug” of iets in die trant en u blijft even
weg. Ga nooit weg als de pup slaapt, dit om paniek bij het wakker
worden te voorkomen.
Als de pup dit beheerst gaan we een stapje verder. U gaat even het huis
uit. De tijd dat de pup alleen moet blijven houden we voorlopig nog heel
kort en dit gaan we langzaam aan opbouwen. Na een paar minuten komt
u dus weer naar huis terug. Duurt dit te lang dan zou de pup kunnen
gaan huilen. Een heel normale reactie (in de ogen van de pup). Voor
wolven/honden is huilen het verzamelsignaal waarmee de roedel bij elkaar
geroepen wordt. Wat de pup dus eigenlijk doet is de roedel (u en uw gezin)
Bij elkaar roepen. Wanneer u net op het moment dat de pup aan het
huilen of blaffen is terug komt, heeft het gedrag effect. U komt immers
thuis! In de toekomst zal hij blijven huilen of blaffen, want als hij dit niet
doet loopt hij de kans dat de baas niet thuiskomt.
Dit is de reden waarom we alleen terug gaan naar de pup wanneer hij stil
is, of onder het huilen of blaffen door even stil is. De pup leert dan, dat
de baas alleen thuis komt wanneer hij stil is.
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In sommige situaties kunnen pups ook slopen wanneer ze even alleen
moeten blijven. Vaak komt dit door het niet goed aangeleerd hebben van
het alleen blijven of door een onzekerheid die ze voelen opkomen nu de
baas even weg is. Zou de baas wel weer terugkomen? Door het slopen
wordt het alleen zijn even vergeten. Mocht u nu een keertje wat langer
weggeweest zijn en de pup heeft gesloopt, dan mag u hem hier nooit
voor straffen bij thuiskomst. In de eerste plaats weet de pup niet meer
dat hij gesloopt heeft (honden hebben een kort geheugen) en in de
tweede plaats leert hij dat hij op z'n kop krijgt als u thuiskomt. U ruimt
de rotzooi gewoon op, het liefst zo dat de pup het niet ziet. Vervolgens
gaat u net als in het begin de kamer uit, zonder dat u het huis uitgaat.
Wanneer u hoort dat de pup weer wil gaan slopen, stormt u naar binnen
en betrapt hem op heterdaad. U corrigeert hem en nu weet de pup dat
het voor het slopen is. Op deze manier leert u hem het slopen af.
Klein opsluiten, b.v. in de gang of keuken of eerder genoemde bench of
kamerkennel, daar waar de pup niets kan vernielen, helpt ook. Denk
erom dat u de eigen plaats van de pup dan tijdelijk even mee verhuist.
Mocht de pup nu nog aan de plintjes zitten, helpt het om deze in te
smeren met Driehoek groene zeep (van die klodders) of Listerine (dit is
een mondwater), dit is voor de pup zeer onaantrekkelijk, waardoor de
plinten in het algemeen onaantrekkelijk worden.
Laat de pup, voordat u hem alleen laat, eerst even goed uit, zodat u er
zeker van bent dat hij tijdens het alleen zijn geen hoge nood heeft.
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6. De verzorging
De verzorging van de pup bestaat niet alleen uit de vachtverzorging,
maar ook het controleren van de:
Ogen:
Sommige pups kunnen regelmatig vieze ogen hebben, soms door
aangeboren afwijkingen, soms omdat de pup op de tocht gelegen heeft.
We maken de ogen voorzichtig schoon met een gaasje of watje gedrenkt
in afgekoeld, gekookt water. De ogen van de hond maken we, in
tegenstelling tot bij onszelf, van binnen naar buiten toe schoon. Dit
i.v.m. het derde ooglid, ook wel knipvlies genaamd, van de hond. Zouden
we het oog van buiten naar binnen schoonmaken dan wrijven we alle
viezigheid onder het derde ooglid wat ontstekingen veroorzaakt.
Wanneer het oog er rood uitziet en er komt pussig vocht uit, of het oog
traant overmatig, altijd direct naar de dierenarts gaan.
Oren:
Een gezond oor vraagt maar weinig onderhoud.
Regelmatig nakijken op onrechtmatigheden is aan te raden. In het oor
mag best wat oorsmeer zitten, hier doen we niets aan. Bij overmatige
oorsmeer of bij oorschurftmijt (donker, bijna zwart, korrelig oorsmeer)
raadplegen we de dierenarts. We maken de oren nooit schoon met een
wattenstokje, omdat er dan beschadigingen kunnen ontstaan. Bij
sommige langharige rassen groeit er haar in de gehoorgang dat moet
worden verwijderd, om irritaties te voorkomen. Laat dit eerst voordoen
door de dierenarts of een ervaren hondentrimster of fokker, voordat je
zelf gaat plukken. Nóóit de haren knippen. Kenmerken van oor-irritatie's
zijn: - schudden met de kop - kop scheef houden - krabben aan het oor met de kop over de grond schuren - het oor stinkt.
Ontlasting:
Controleer regelmatig de ontlasting van de pup op kleur en substantie.
Wanneer er bloed bij de ontlasting of urine van de pup meekomt
raadpleeg dan altijd de dierenarts.
Daarnaast controleren we de ontlasting van de pup op wormen. Er
komen twee soorten wormen veelvuldig voor bij jonge pups:
1.
De spoelworm. Dit is een lange, spaghetti-achtige worm.
2.
De lintworm. Deze worm is opgebouwd in segmentjes. Deze
segmentjes kunnen we als rijstkorreltjes in de ontlasting vinden.
Wanneer we wormen in de ontlasting ontdekken geven we de pup een
wormenkuur, die we bij de dierenarts halen. Ook wanneer de pup/hond
geen wormen heeft is het verstandig de pup/hond regelmatig preventief
te ontwormen. Ontwormen wordt gedaan met 2, 4, 6 en 8 werken, 4 en 6
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maanden. Standaard tweemaal per jaar, immers je voorkomt dat de
hond wormen krijgt, want je ziet aan de buitenkant vaak niet dat de
hond wormen heeft.
Pillen geven:
Stukje kaas of worst, het volgende stukje met de pil er in, daarna nog een
stukje nageven.
Gebit:
Pups wisselen rond de drie à vier maanden hun melkgebit voor het
blijvende gebit. In deze periode moeten we opletten dat de melktandjes
niet blijven zitten wanneer het blijvende element doorkomt. Dit
veroorzaakt scheefgroei. Blijft een melktandje zitten, dan laten we deze
door de dierenarts verwijderen. Tijdens het wisselen kan de pup uit de
bek stinken. Dit gaat vanzelf weer over wanneer het wisselen voorbij is.
Om tandplaque tegen te gaan kunnen we de tanden van de pup/hond
regelmatig poetsen. Een teveel aan tandplaque kan nl. ontstekingen
veroorzaken. De pup/hond stinkt dan uit de bek en op den duur kunnen
de tanden en kiezen uitvallen.
Bij de jaarlijkse inenting kan de dierenarts het gebit van de hond
controleren op tandplaque en dit eventueel verwijderen.
Nagels:
Te lange nagels kunnen scheefgroei van de tenen van de pup/hond veroorzaken.
Wanneer de pup/hond staat moet er een briefkaart zonder moeite tussen
de nagels en de grond geschoven kunnen worden.
Te lange nagels moeten geknipt worden. Met een speciale nageltang
voor honden kan er een stukje afgeknipt worden, maar pas op, in de
nagel zit ook leven. Wanneer hier in geknipt wordt veroorzaakt dat pijn
en een flinke bloeding. Vraag aan de dierenarts of iemand die regelmatig
nagels knipt of die het een keer voor wil doen.
Het is een fabeltje dat nagels van een pup/hond die veel op steen loopt
vanzelf slijten. Ook bij deze pups/honden moeten de nagels regelmatig
geknipt worden.
Het veelvuldig lopen in grint kan spreidtenen veroorzaken.
Parasieten:
We kennen verschillende parasieten: vlooien, luizen, teken. Bij de
pup/hond komen vlooien en teken het meest voor.
Het gevaar van teken
Teken kunnen besmet zijn met de bacterie Borrelia burgdorferi, die bij de
mens de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Zeker een kwart van de
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volwassen teken in Nederland is drager van deze bacterie. De ziekte van
Lyme is over het algemeen eerst te herkennen als een rode, ringvormige
plek op de plaats van de beet. Daarna kunnen ook andere klachten
verschijnen, zoals neurologische klachten, hartstoornissen en
gewrichtsproblemen.
Teken kunnen ook gevaar opleveren voor uw hond. Directe problemen
zijn bijvoorbeeld bloedverlies en wondontstekingen in de huid.
Daarnaast ziet het er niet prettig uit en irriteren ze uw hond. Honden
kunnen via teken net als de mens besmet worden met ziekte van Lyme.
De symptonen beperken zich meestal tot lusteloosheid, koorts,
gewrichtsproblemen en soms in een later stadium nierproblemen.
Gelukkig komt dit echter bij honden niet vaak voor. Teken kunnen
daarnaast drager zijn van de Piroplasmose parasiet. Deze parasiet
veroorzaakt de ziekte Babesiose. Dit is voor de hond een
levensgevaarlijke ziekte. Bij Babesiose worden de rode bloedlichaampjes
vernietigd en kunnen er symptomen optreden als bloedplassen,
bloedarmoede, geelzucht, nierbeschadiging en lusteloosheid. Ook hoge
koorts wordt vaak bij het ziektebeeld waargenomen.
Babesiose kwam tot voor kort vooral in het Middellandse Zeegebied
voor. Sinds 2004 wordt deze ziekte echter ook in Nederland gesignaleerd.
De teek, de Dermacentor reticulatus, die deze ziekte overbrengt heeft
zich definitief in Nederland gevestigd. Naast deze teek komt de
inheemse teek. de Ixodes ricinus, het meeste voor. Deze teek kan de
ziekte van Lyme veroorzaken. Een andere Nederlandse teek, de
Rhipicephalus sanguineas, wordt af en toe gesignaleerd. Het is bekend
dat de Dermacentorteek vooral in de koelere jaargetijden actief is. Het
tekenseizoen wordt hiermee uitgebreid van maart tot en met november !
Gelukkig zijn er bij de dierenwinkel en dierenarts een hoop producten,
die uw kunnen beschermen tegen teken. Zoals tekenbanden, druppels en
sprays. Raadpleeg uw dierenarts als u een vreemde teek vindt of twijfelt
over de gezondheid van uw hond.
Teken kunt u verwijderen met een tekentang of met uw vingers. We
draaien de teek tegen de richting van de klok in en trekken hem er
voorzichtig uit.
Wassen:
Het is niet noodzakelijk de pup regelmatig te wassen. Echter het kan een
keer nodig zijn omdat de pup zichzelf heeft getrakteerd op een lekker
geurtje: hij heeft liggen rollen door rotte vis, een kadaver of iets
dergelijks.
Daar de hond een vetlaag op de huid en in de vacht heeft moet hij, om
deze vetlaag te behouden, met een speciale hondenshampoo gewassen
worden.
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Spoel de shampoo goed uit en droog de pup grondig af. Laat de pup op
een tochtvrije plaats opdrogen.
Vachtverzorging
De vacht van de pup/hond heeft een belangrijke functie. Zij beschermt
het lichaam tegen allerlei weersinvloeden, koude, warmte en regen
enerzijds, anderzijds blijft de temperatuur van het lichaam op peil.
Verder biedt de vacht bescherming tegen beten, doornen, prikkeldraad
e.d.
We kennen veel verschillende vachtsoorten zoals b.v.: het zijdehaar van
de Maltezer en de Yorkshire Terrier, het stokhaar van de Duitse Herder,
het ruwhaar van de Terriers. Ieder ras vereist zijn eigen specifieke
vachtverzorging. De beste informatie over de vachtverzorging kan verkregen
worden bij de fokker of de hondentrimmer.
De meeste honden verharen twee maal per jaar, de zogenaamde blokrui,
meestal in het voor- en najaar.
Borstelen is goed voor de geleider/pup-relatie. Het is vaak al voldoende
even met de handen door de vacht te gaan om te controleren op teken en
klitten. Dit vooral bij langharige honden.De lagere in rang wordt
verzorgd door de hogere in rang. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat
de pup zoveel vertrouwen in de geleider opbouwt, dat hij ook minder
leuke handelingen ondergaat zonder dat dit agressie of angst oproept.
Knip het pluimpje aan de vulva/penis weg ter voorkoming van
ontstekingen. Bij eventuele ontstekingen schoonmaken met een oplossing
van één deel schoonmaakazijn en vier delen water. De zuurgraad werkt
ontsmettend.
Voeding:
Er zijn vele soorten hondenvoer op de markt. Al deze voeders zijn
compleet van samenstelling, wat toevoegingen van welke aard
overbodig en soms zelfs gevaarlijk maakt. Dit omdat toevoegingen de
complete samenstelling van het voer opheft.
Geef de pup nooit varkensvlees. Bij varkens komt de virusziekte, de
ziekte van Aujezsky voor. Dit veroorzaakt bij de pup/hond jeukpest
waar geen genezing voor mogelijk is, de pup/hond gaat hieraan dood.
Geef de pup geen chocolade. Chocolade bevat stoffen die inwerken op de
hartspier van de pup/hond, wat een hartstilstand kan veroorzaken.
Geef de pup ook geen rauwe eieren. Hierin zitten twee stoffen die de
pup/hond niet kan afbreken. Wanneer het ei gekookt is zijn deze stoffen
afgebroken.
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7. In en uit de auto
In deze moderne maatschappij maken we veel gebruik van de auto.
Daarom is het van groot belang dat de pup leert dat het meegaan met, en
even in, de auto blijven de normaalste zaak van de wereld is. Wanneer
een en ander goed aangeleerd wordt, vindt de pup het meegaan met de
auto erg leuk.
In de auto:
De geleider laat de pup netjes zitten (aan de lijn) en doet de deur/klep
open. Nadat hij de pup even heeft laten wachten, tilt hij de pup in de
auto, doet de deur/klep dicht, en stapt zelf in.
Uit de auto:
De geleider stapt als eerste de auto uit en geeft de nog aangelijnde pup
het wachtcommando. (Is de pup niet aangelijnd, omdat hij even in de
auto heeft moeten wachten, wordt hij eerst aangelijnd.) Wanneer de
geleider de deur/klep openmaakt krijgt de pup het "wacht" of "zit" te
horen. Met een geheel geopende deur of klep moet hij rustig in de
opening blijven zitten of staan. Nadat de pup even heeft moeten wachten
wordt hij uit de auto getild. De geleider houdt de pup hierbij kort
aangelijnd, zodat de pup niet op de weg kan komen. De riem mag in dit
geval strak staan.
In de auto blijven:
Dit bouwen we op dezelfde manier op als het alleen blijven in huis. Eerst
een korte periode, daarna steeds wat langer. In eerste instantie blijft de
geleider in het zicht van de pup, gaat dit goed, dan gaat de geleider pas
uit het zicht.
o Daar de hond een gewoontedier is zal hij nooit, wanneer we dit met
de pup een paar weken lang consequent volhouden, zonder
toestemming de auto verlaten, zelfs niet op veilige plaatsen.
o Denk erom dat, wanneer de pup in de auto moet achterblijven, er
voldoende ventilatie is, zeker één van de ramen staat op een kier. De
auto wordt op een schaduwrijke plaats geparkeerd en bedenk hierbij
dat de zon draait!
o We laten de pups niet zelf in en uit de auto springen, maar tillen hen erin
en eruit. Honden hebben geen sleutelbeenderen en vooral bij het uit de
auto springen komt het gehele gewicht op de voorhand. Hierdoor
kunnen bij pups en jonge honden in de groei makkelijk
beschadigingen ontstaan aan de spieren, pezen en gewrichten van de
voorhand. Zeker bij de grote, zware rassen.
o Tijdens het rijden in de auto kan de lijn aan de halsband blijven. In
noodgevallen is de
pup dan gemakkelijker te pakken. Bij
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ongevallen kan de pup b.v. in shock raken of in
paniek weg willen
rennen. In beide gevallen is hij niet meer aanspreekbaar.
o Bij het alleen in de auto achterblijven van de pup wordt de lijn echter
afgekoppeld, de pup zou zich hierin kunnen verwarren of de lijn zou
ergens achter kunnen blijven haken, waardoor de pup zichzelf
ophangt.
o Laat geen kleine kinderen bij de pup in de auto achter, deze zouden de
pup kunnen plagen of er kan een ongelukje gebeuren; er is bijna geen
vluchtweg, dus de pup kan eerder bijten.
o Laat niets in de auto slingeren wat voor de pup gevaarlijk is.
Wanneer de pup bang is voor de auto:
We geven de pup in de auto eten. Eerst wanneer de klep openstaat en we
zelf ook in de auto zitten. Gaat dit goed, gaat de klep dicht. Gaat ook dit
goed laten we de motor draaien. Vervolgens doen we alles nog een keer,
alleen nu krijgt de pup geen eten in de auto, maar zit hier alleen in. Gaat
ook dit allemaal goed gaan we voor het eerst een klein stukje met de auto
rijden. We rijden dan naar een plaats toe waar de pup even met andere
honden kan spelen of waar wij even los met hem kunnen spelen.
De pup leert zo dat hij met de auto altijd naar leuke plaatsen gaat,
waardoor de auto vanzelf als prettig ervaren wordt.
Wanneer de pup wagenziek is:
Als de pup tijdens het autorijden steeds moet overgeven, geven we hem
twee uur voordat hij met de auto meegaat geen eten. We geven de pup
zijn eten wanneer we weer terug zijn. Verder gaan we lange ritten maken
met de auto naar voor de pup leuke plaatsen toe, bij voorkeur via de
snelweg (geen drempels en bochten nemen en niet teveel afremmen en
optrekken).

8. Puberteit/loopsheid
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Bij de hond hangt de puberteit samen met de hormonale verandering in
het lichaam, d.w.z. de reu wordt zich bewust van zijn "reu-zijn" en de
teef kan loops worden. Meestal ligt het begin van de puberteit tussen de 6
en 8 maanden. De periode en uiting van de puberteit is per hond
verschillend. Er zijn honden die ruim twee maanden in de puberteit
blijven, er zijn er ook waarbij het binnen een maand bekeken is. Er zijn
honden die zich meer macho gaan gedragen, dwars zijn en minder goed
gaan luisteren, maar er zijn ook honden die in deze periode wat
angstiger worden, alles eng vinden en meer aan de baas gaan hangen.
Hoe we de puberteit doorkomen hangt voor een groot deel van de baas
af. In deze periode trekken we de touwtjes stevig aan en laten
duidelijk merken dat de leiding bij ons ligt, dus dat wij de ranghogere
zijn. We zijn erg consequent, doen regelmatig rangordebepalende oefeningen
en zijn duidelijk in wat we van de hond willen (belonen voor goed gedrag en
corrigeren voor ongewenst gedrag).
De reu:
Het zogenaamde ‘reu-zijn’ houdt in dat de reu een veranderd plasgedrag
krijgt. Plaste hij eerst in één keer helemaal uit, nu zal hij meer plasjes per
wandeling doen. Hij zal zijn poot gaan optillen om hoger te kunnen
plassen, wat zijn geurvlag extra goed verspreid.
Daarnaast krijgt hij meer belangstelling voor allerlei luchtjes (daar waar
andere honden geplast hebben), waar hij weer zal proberen een geurvlag
te plaatsen, om aan te geven dat hij daar was. Vaak is dit dominant
gedrag.
Het is helemaal niet nodig om de reu tegen iedere boom of paal aan te laten
plassen. Dit is zeer onhandig en vaak ook erg vervelend. We lopen dus
gewoon door wanneer de reu zijn poot wil optillen en corrigeren hem
hier met "nee" of "doorlopen". We nemen hem mee naar een plaats waar
hij zijn poot wel naar hartelust mag optillen en geven dit aan door "ga
maar plassen". Wanneer de reu een aantal maal geplast heeft vervolgen
we onze weg weer en laten hem niet meer plassen. Het is niet alleen
praktisch de reu alleen door op ons aangegeven plaatsen te laten plassen,
maar hierdoor bevestigen we ook nog eens ons ranghogere positie. Tot
slot krijgt de reu in deze periode ook belangstelling voor het andere
geslacht.
De teef:
Bij de teef hangt de puberteit vaak samen met een op handen zijnde
loopsheid. In theorie kan de teef vanaf 6 maanden voor het eerst loops
worden. Vaak worden teefjes echter pas rond de 8 à 9 maanden loops. Er
zijn echter ook teefjes die pas rond de 12 maanden of nog later voor het
eerst loops worden. Wanneer de teef bij de eerste herhaling van de
21

jaarlijkse inenting nog niet loops geweest is meld dit dan even aan de
dierenarts.
Vaak voor de loopsheid gaat de teef wat vaker plassen, de reuen krijgen
meer aandacht voor haar, ze kan wat aanhaliger zijn en de vulva zwelt op.
Wanneer u nu ook een bloederige afscheiding ontdekt, is ze loops.
De loopsheid duurt 21 dagen. In aanvang wil de teef nog niets van reuen
hebben, maar dat veranderd spoedig. In de vruchtbare periode is de teef
erg gewillig. Deze periode verschilt van teef tot teef. Er wordt in de
meeste boekjes nog steeds aangegeven dat de teef alleen in de tweede
week van de loopsheid vruchtbaar is, maar dit is beslist niet waar! Er zijn
teven die op dag 4 van de loopsheid gedekt zijn en drachtig bleken te
zijn, maar er zijn ook teven die op dag 18 gedekt zijn en daarna drachtig
bleken te zijn. Neem dus geen enkel risico en hou de teef gedurende de
hele loopsheid aan de lijn. Laat de teef ook niet zonder toezicht in de
tuin. U moest eens weten hoe inventief sommige aanbidders zijn om uw
tuin binnen te komen en uw teef daar te dekken.
De loopsheid is pas afgelopen wanneer er absoluut geen bloederige afscheiding is.
Sommige teefjes hebben tijdens de eerste loopsheid een wat langere
cyclus en zijn 28 dagen loops i.p.v. 21. Duurt de loopsheid langer dan 28
dagen raadpleeg dan de dierenarts.
Tijdens de loopsheid houdt de teef zichzelf schoon door haar vulva
veelvuldig te likken. Wanneer u de teef een loopsheidbroekje aan doet
moet u haar een paar keer per dag even de gelegenheid geven zichzelf
schoon te maken.
o Mocht uw teef onverhoopt ongewenst gedekt worden, neem dan direct
contact op met de dierenarts. Kort na de dekking is er nog iets aan te
doen.
Zowel de reu als de teef kan het in deze periode nodig vinden op alles te
rijden (op andere honden, op mensen en kinderen, maar ook op het
kussentje van zijn mand). Dit heeft veelal niets te maken met seksuele
opwinding, maar met het proberen te domineren. U mag dit niet toestaan
en corrigeert hem met "nee" of "foei". Helpt dit niet afdoende kunt u de
hond in de halsband pakken en hem een lijncorrectie geven.
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Kindercursus
Kinderen van zes tot twaalf jaar kunnen deelnemen aan de
kindercursussen van KC Gooi- en Eemland. Op een speelse manier leren
ze, in een kleine groep wat wel en niet kan met een hond en hoe ze op
een gezellige manier de hond iets kunnen leren. De tweede cursus gaat
een stapje verder: dit is al een echte gehoorzaamheidscursus.
Het plezier in de omgang met de hond, met elkaar en op de cursus staat
steeds voorop!
Beginners
Deze eerste cursus voor kinderen met hun hond wordt eenmaal in de
week gegeven rond de klok van 19.00 uur. Kinderen van ouders die met
dezelfde hond minimaal voor de B-cursus hebben ingeschreven kunnen
hieraan deelnemen. Er zijn zes plekken beschikbaar in deze groep.
Gevorderden
Kinderen die de beginnerscursus hebben gedaan en graag verder willen
met de hond, kunnen zich inschrijven voor de kindercursus
gevorderden, die eveneens eenmaal in de week gegeven wordt rond de
klok van
19.30 uur. Deze groep bestaat uit maximaal acht deelnemers.
Voor beide cursussen geldt dat een volwassen begeleider aanwezig dient
te zijn op het veld tijdens de lessen. De lessen duren een half uur.
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Voorafgaand aan de cursussen is er een informatiemiddag voor de
kinderen en hun begeleiders.

Algemene informatie
KC Gooi- en Eemland is een vereniging van mensen die van honden
houden en daar veel van willen weten. De volledige naam van de
vereniging is Kynologen Club Gooi- en Eemland. Het woord Kynologie
is afgeleid van kyno (= hond) en logos (= kennis).
Hoe is de vereniging georganiseerd?
De vereniging heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit zeven leden.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Maandelijks vergadert het bestuur en tracht een zo goed mogelijk beleid
te voeren.
Naast het bestuur is een aantal werkgroepen actief. Wij hebben een
evenementenwerkgroep die zich bezighoudt met de vele jaarlijks
terugkerende evenementen, een redactiecommissie die het clubblad
verzorgt en een werkgroep die de kantine runt.
Er is een organisatiecommissie (OC) die zich richt op het organiseren van
de verschillende cursussen en examens, die door de vereniging worden
gegeven. De OC vormt een schakel tussen enerzijds instructeurs en
bestuur en anderzijds cursisten en instructeurs.
Al het werk binnen de vereniging wordt verzet door zeer gemotiveerde
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vrijwilligers. Zo zijn er instructeurs, die week in week uit in weer en
wind lessen geven en mensen die hele dagen in de kantine staan. Ook
zijn er vrijwilligers die zorgen dat de materialen, bijvoorbeeld voor de
Behendigheid- en Flyball activiteiten, in orde zijn en/of nieuw
bijgemaakt worden en zij die administratief werk doen.
Minstens eenmaal per jaar worden de leden bij elkaar geroepen op de
Algemene Leden Vergadering. Er bestaat dan gelegenheid tot het
opperen van nieuwe ideeën en het geven van (opbouwende) kritiek.
Soms ook wordt de mening van de leden gepeild d.m.v. een enquête.
Clubblad
Bent u lid van de vereniging dan vindt u zes maal per jaar het clubblad
op de deurmat. Het blad zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft van alle
activiteiten die wij organiseren.
Ook worden daar interessante onderwerpen, zoals de opvoeding en de
verzorging van de hond in behandeld, schrijven clubleden hun
belevenissen en vindt u alle uitslagen van examens en wedstrijden.
Website
Hier vint U alle informatie over de cursussen, lesschema, agenda en de
inschrijfformulieren. Verder alle up-to-date uitslagen van examens en
wedstrijden vindt u ook op onze website: www.kc-gooieneemland.nl.
Showgebeuren, Ringtraining
Vindt u het leuk om deel te nemen aan een tentoonstelling? Bij
voldoende belangstelling organiseren wij onze clubmatch en waar U de
kwaliteit van uw hond al kan laten zien.
Wij geven de gelegenheid voor tentoonstelling/clubmatch een
ringtraining te volgen. In het clubblad worden in de rubriek "Showbizz"
showuitslagen en fok-resultaten vermeld. Er is altijd ruimte beschikbaar
voor een verhaaltje en een foto van uw kampioen.
Lezingen
Bent u een serieuze hondenbezitter en wilt u er wat meer van weten?
Kom dan naar een lezing. Door de vereniging worden enkele malen per
jaar gastsprekers uitgenodigd. Allerlei onderwerpen kunnen daarbij aan
de orde komen, zoals opvoeding van de jonge hond, het gedrag van
honden, gebitsproblemen bij de hond, vachtverzorging. Onze ervaring is
dat de gastspreker boeiend vertelt en na afloop ingaat op vragen die bij
de hondenbezitter leven.
Cursussen op kynologisch gebied
Wilt u zich verdiepen in de kynologie, dan kunt u de cursussen
Kynologische Kennis -I en –II volgen. De cursus KK-I kan in ons eigen
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clubhuis worden gevolgd.
Deze cursussen worden afgesloten met een officieel examen dat wordt
afgenomen door Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Heeft u het diploma eenmaal gehaald en is uw belangstelling gewekt om
verder te gaan, dan kunt u de cursus "Exterieur en Beweging" volgen via
de Raad van Beheer. Heeft u ook voor deze cursus het diploma behaald,
dan kunt u deelnemen aan het keurmeesters-examen.
De aanschaf van een hond
Een hond ‘nemen’ is niet hetzelfde als een broodje kopen bij de bakker.
U moet tevoren heel wat afwegen. Aan welke voorwaarden moet u
voldoen om voor de hond een juiste beslissing te nemen. En ... welke
hond past het beste bij u en/of uw gezin?
Kunt u met uw hond ook gaan fokken? Wat moet u doen om een hond
uit het buitenland over te laten komen? Deskundige medewerkers van
onze vereniging geven graag voorlichting over de aankoop, import en
dekking, fokken, opvoeden en trainen van honden. Ook in het clubblad
wordt regelmatig aandacht besteed aan dit soort onderwerpen.
Over de omgang met honden zijn de instructeurs altijd bereid uw vragen
te beantwoorden en adviezen te geven.
Gedragsbegeleiding
Goede communicatie tussen mens en hond is beslist noodzakelijk om
plezierig naast en met elkaar te leven. Indien u het gedrag van uw hond
als een probleem ervaart, overleg dat dan met uw instructeur
Soms is er extra hulp nodig van een gedagstherapeut voor honden.
Cursussen voor geleider en hond
Het meeste plezier beleven hond en geleider aan elkaar wanneer er een
goede verstandhouding is tussen die twee en tussen honden onderling.
En zeker niet onbelangrijk: een goed opgevoede hond hoeft beslist geen
overlast te geven binnen onze dichtbevolkte samenleving.
Door het geven van cursussen willen wij als vereniging bijdragen aan de
opvoeding van uw hond(en).
Voor nieuwe Puppy- of A- cursisten wordt een informatieavond
georganiseerd, waarbij de bedoeling van de cursus wordt duidelijk
gemaakt. Er wordt verteld over het gedrag van honden en hun geleiders,
er wordt uitgelegd welke materialen nodig zijn om de cursus te volgen
en eventuele vragen worden beantwoord.
Cursusaanbod
Wanneer u dit boekje heeft ontvangen volgt u een Pup cursus. Hieronder
vindt u ons volledige cursusaanbod.
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Puppycursus
De puppycursus is voor honden van 8 weken tot 6 maanden. In deze
cursus wordt door veel aandachts- en speloefeningen de band
opgebouwd tussen geleider en puppy.
Natuurlijk wordt er ook veel aandacht besteed aan gehoorzaamheid.
A-cursus met theorie
Deze cursus is voor honden vanaf ± 6 maanden. Wanneer u al een puppy
cursus heeft gevolgd is dit een mooi vervolg. Maar ook honden, zonder
puppycursus kunnen in deze training terecht.
De oefeningen worden op speelse wijze gegeven, zodat het werken met
de hond een groot plezier wordt. ‘Zit’, ‘af’ en ‘kom hier’ zijn doorgaans
de commando’s die geleiders wel kennen. Het verschil tussen een
kordaat ‘kom hier’ en een brul KOM HIER is het verschil tussen een
geleider die weet wat hij doet en een geleider die wellicht eens een
cursus zou moeten volgen.
In de A-cursus gaan we uitgebreid in op de dagelijkse omgang met de
hond, zoals eten geven zonder dat je handen ook voor voer worden
aangezien, in de auto blijven en ‘netjes uit de auto stappen’. De borstel is
geen speelgoed en bij de dierenarts is het niet ‘eng’. De instructeur vertelt
je niet alleen wát je moet doen maar ook hóe.
Naast de praktijkoefeningen krijg je ook theorielessen over het gedrag en
verzorging van de hond. Deze lessen worden ’s avonds in onze kantine
gegeven en de ervaring heeft ons geleerd dat deze veel interessante en
boeiende informatie bevatten. De cursus wordt afgesloten met een toets
die in een ontspannen sfeer wordt afgenomen, zodat er nauwelijks
verschil bestaat tussen een les en de toets. Na het behalen van het
certificaat mag de Flyballcursus worden begonnen, mits de hond 1 jaar is.
B-cursus
In deze cursus worden de oefeningen moeilijker en komen er nieuwe
oefeningen bij. Ook worden sommige oefeningen onaangelijnd
uitgevoerd. In deze cursus ervaart u dat ‘werken met je hond’ niet alleen
leuk is maar ook de band tussen u en uw hond versterkt. Bij het examen
dat na deze cursus wordt afgenomen, worden strengere eisen gesteld dan
bij de A-toets. Wanneer u hiervoor slaagt, mag u met uw hond ook
Behendigheids- en DoggyDance-trainingen gaan volgen.
Tijdens deze cursus krijgt u ook de kans om deel te nemen aan het
landelijke examen ‘Gehoorzame Hond-I’ (GH-I) van de Koninklijke
Nederlandse Kennelclub (KNK) Cynophilia.
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Wanneer u hiervoor slaagt, mag u met uw hond Behendigheids- en
DoggyDance-trainingen gaan volgen. (Wel is het de bedoeling dat u de
B-cursus ook afrondt met een examen.)
Club-Obedience cursus en RvB FCI Obedience -cursussen
Vindt u het leuk om meer te doen dan alleen ‘gewone’ gedrag- en
gehoorzaamheidsoefeningen, dan kunt u wanneer u het B-diploma met
uw hond heeft gehaald door naar de Obedience cursussen.
U gaat nu echt ‘werken’met uw hond, veel onaangelijnd, dus het komt
aan op groot vertrouwen tussen geleider en hond en veel enthousiasme.
Naast het Club-Obedience examen kunt u nog verder in de Obedience
(Gedrag & Gehoorzaamheid) met uw hond. De Raad van Beheer heeft
keurmeesters in dienst die landelijk FCI Obedience examens afnemen en
voor deze examens kunt u bij KC Gooi- en Eemland ook cursussen
volgen en wel in oplopende moeilijkheidsgraad nl.: FCI Obedience-B (=
G&G-Beginners en gelijk aan ons Club OB) OB-I, OB-II en OB-III.
Zeer zeker kunt u uw diploma behalen voor OB-B, want daarin zitten
dezelfde oefeningen die u ook bij Club-OB heeft geleerd met uw hond.
Ook is het erg leuk om wedstrijden te lopen en u kunt zelfs op
wedstrijden uw diploma behalen; zie hiervoor de website van de Raad
van Beheer.
Agility Cursus (Behendigheidscursus)
Heeft u het certificaat ‘Gehoorzame Hond I’ en/of het B-diploma dan
mag u meedoen aan agility cursussen. Hierbij leert de hond op de juiste
wijze een parcours af te leggen.
Dat parcours bestaat o.a. uit hoogte- en breedtesprongen, schutting, wip,
kattenloop, band en paaltjes. Doordat u zelf met uw hond mee rent, blijft
u beiden in top conditie!
U kunt agility cursussen volgen op verschillende niveaus. Deze
cursussen worden afgesloten met examens, die voor de deelnemers
spannend zijn en door de toeschouwers met enthousiasme worden
bijgewoond. Heeft u helemaal de smaak te pakken dan kunt u
vervolgens deelnemen aan behendigheidswedstrijden.
Het is geweldig te zien hoe sommige combinaties tijdens een wedstrijd
over het veld zoeven. Nog leuker is het natuurlijk als dat ook goed gaat.
Op zo’n wedstrijd lopen een paar honderd combinaties die prettig
gestoord zijn van behendigheid. U leert veel, door te kijken en te praten
met anderen. Keurmeesters kunnen verrassend leuke parcoursjes
bedenken.
Flyballcursus en Combi F
Ook aan deze cursussen kunt u deelnemen wanneer u in het bezit ben
van het diploma Gehoorzame Hond-I en/of het B-diploma. Flyball is een
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sport, waarbij je hond 4 hindernissen neemt, een bal uit het flyballapparaat laat vliegen door met zijn poot op het plankje te drukken, die te
vangen en dan weer dezelfde 4 hindernissen terug springt. Het is een
teamsport waarbij 6 honden met begeleiders, een ballenlader en een
coach één team vormen.
Tijdens deze cursus leert de hond de diverse vaardigheden aan, waarna
deelgenomen kan worden aan wedstrijden. De sport wordt beoefend in
teamverband en omdat de honden (net als hun geleiders en het publiek)
in grote staat van opwinding raken, is het hebben van genoemde
diploma’s vereist.
Combi F is een mix van gehoorzaamgheids- en behendigheids
oefeningen en heeft alles te maken met een goede onderlinge
samenwerking en het opbouwen van vertrouwen tussen jou en je hond.
Cursus Verkeers Zekere Hond
In deze cursus krijgen de deelnemers een programma waarin zowel
aangelijnd als los volgen en appeloefeningen aan de orde komen.
Daarnaast wordt er geschoten (omgaan met onverwachte geluiden) en
gaan de geleiders en honden naar het winkelcentrum van Hilversum.
De kunst is uw hond vertrouwd te maken met het verkeer. U kunt deel
nemen aan deze cursus wanneer u minimaal het Club-OIB examen heeft
gehaald en uw hond niet bang is voor knallen. Cursus wordt alleen
gegeven bij voldoende belangstelling.
Cursus UV Uithoudingsvermogen
In deze cursus wordt de conditie van hond en geleider op peil gehouden.
De hond loopt aan het einde van deze cursus 20 kilometer in drie etappes
naast de fiets. Hierna zijn zowel geleider als hond nog fit genoeg om
gehoorzaamheidsoefeningen te doen.
Aan een cursus UV kunnen 20 geleiders met 20 honden meedoen. De
honden mogen klein zijn of groot, rasloos of met kampioenenstamboom.
Er is eigenlijk maar één voorwaarde aan deelname verbonden. De
twintig geleiders moeten bereid zijn om zelf veel te trainen en alle
trainingstochten mee te maken. Voor het UV examen geldt de
voorwaarde dat uw hond minimaal 16 maanden moet zijn en niet ouder
mag zijn dan 6 jaar. Ook deze cursus wordt alleen gegeven bij voldoende
belangstelling.

29

Organisatie inschrijving cursussen.
1. Inschrijving voor de cursussen kan uitsluitend als lid via de
inschrijfformulieren op de website of via de ledenpagina.
2. Voor iedere cursus, ook een herhalingscursus, moet u zich opnieuw
opgeven.
3. De indeling bij een cursusgroep wordt uitsluitend uitgevoerd door het
betreffende cursus-secretariaat.
4. Cursusgelden en eventueel examengeld kunnen worden voldaan op
de wijze zoals vermeld op het inschrijfformulier.
5. Data van examens en eventuele kosten worden tijdig doorgegeven
door het betreffende cursus-secretariaat.
6. De lessen worden gegeven op het clubterrein: Sportpark Berestein,
Kininelaantje 10, 1216 BZ Hilversum.
7. U dient wel eerst Lid te worden via het formulier op de website.
U hoeft niet in het bezit te zijn van een raszuivere hond. Alle
hondenbezitters kunnen lid van de vereniging worden.
De vereniging is er voor alle honden. Uit een groot aantal interessante
activiteiten die wij organiseren kunt u een keuze maken uit die
activiteiten die bij u en uw hond passen.

30

Wie kunt u bellen ?
Puplessen:

Hannie Heezius

0294 – 413113

Cursus A:

Sandra Mijnster

035 – 6839937

Cursus B, Club OB + FCI OB en
Fitness:

Pauline Touber

036 – 5311803

Behendigheid, Flyball+ Combi F:

Rita Greive

035 - 5422522

UV, VZH en Ringtraining:

Loes Bijlhout

033 – 2982541

Kind Hond cursus:

Hannie Heezius

0294 – 413113

Gehoorzame Hond I en II:

Loes Bijhout

033 – 2982541

Examensecr. FCI Obedience:

Angeline
Brouwer

035 - 6565400

Ledenadministratie:

Laurina Lampie

06 – 2506 7524

Instructeur

zie uw leskaart en
de lijst in het
clubblad

Kantine

035 – 683 86 09

Wanneer u niet aanwezig kunt
zijn bij een les:

Website: Inschrijven en Info

www.kc-gooieneemland.nl
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Dit is een uitgave van: Kynologenclub Gooi- & Eemland,
Hilversum.
Uitgave: Augustus 2015
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KC Gooi- en Eemland.
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