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Van de redactie...

Dag vrienden, daar zijn we weer.
Het was me het seizoen wel. Van -14 tot een 
stralende dag op de examens. We zijn er 
alweer doorheen en dat is altijd erg jammer, 
want de zomerstop mag dan lekker zijn, maar 
hij  duurt ook best wel  lang. Toch is het zo dat 
voor je het weet, je eerste zaterdag van 
september weer aan de slag bent. Mijn vrouw 

is altijd blij  als de zomerstop weer begonnen is, want van de 
zaterdag blijft tijdens het seizoen niet veel over. Op zich is het dat 
tegen september wel  weer fijn om aan de slag te gaan en velen van 
jullie zullen ook staan te popelen om weer te beginnen. Maar eerst 
het boekje afmaken. Toch weer een lekker werkje, maar aangezien ik 
een weekje vrij ben, zal het allemaal wel voor de bakker komen. Ik 
moet wel zeggen dat ik deze keer bijna geen kopie kreeg 
aangeleverd, maar al met al 
schiet het alweer lekker op. 
Vandaag lekker in het 
zonnetje op het terras, echt 
een straf! Maar goed, ik 
hoop dat jullie tijdens de 
komende vakantie eens aan 
het boekje willen denken...
Al  die leuke belevenissen en  
gekke dingen die de hond 
heeft uitgehaald wil ik graag 
van jullie hebben. Eigenlijk brengen wij normaal 2 boekjes uit per 
seizoen, dus ik kan wel  wat gebruiken. Natuurlijk mag het ook gaan 
over jullie belevenissen tijdens de cursus of iets dergelijks. Ik hoop 
dat jullie, ondanks de wat eenzijdige inbreng, toch veel  plezier 
beleven aan het boekje en we zien elkaar allemaal weer na de 
vakantie terug... 
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Een bijzonder seizoen!...

Dit was een bijzonder seizoen hondencursus. Waarom dan, hoor ik u 
denken…dit seizoen had veel bijzondere gebeurtenissen in zich.

Het begon al met de eerste les waarbij we een temperatuur van -14 
graden hadden! En niet één week, nee drie weken achter elkaar 
stonden de puppies en jonge honden in de vrieskou te bibberen. 
Deze eerste lessen hebben we ook niet heel veel kunnen doen. 
Even kennismaken, flink doorlopen en na een half uurtje weer naar 
huis om warm te worden. Nou ja, de bazen en honden dan…wij 
instructeurs niet. En ook de vervolgcursussen hebben we gewoon 
volgens programma gelopen. 

Het seizoen ging rustig voort. En ook dit seizoen werd ik weer verrast 
hoe snel de examens voor de deur stonden. Op een of andere 
manier ben ik voor mijn gevoel  daar nooit op tijd klaar voor. Maar het 
is weer gelukt, en hoe.
Dit seizoen zijn er heel veel mensen geslaagd, misschien wel het 
hoogste slagingspercentage ooit. Dit was het eerste seizoen waarbij 
er geen enkele hond wegliep. Een Rottweiler kwam nog wel even 
kijken bij al  die vreemde mensen aan de kant, maar na dit uitstapje 
kon het examen weer voortgezet worden. 

Dit was het eerste seizoen waarbij  er mensen van een Kynologen 
Club bij ons kwamen kijken. Peter heeft twee maanden geleden bij 
hen gejureerd. Hierdoor kreeg hij een kijkje in hun keuken en dit was 
erg interessant en leerzaam. Tijdens de examens kwamen ze kijken 
hoe het er bij  ons aan toe gaat. Ze waren het zeker niet overal  mee 
eens, maar zagen ook verbeterpunten voor zichzelf. Al met al  voor 
beide partijen zeer leerzaam.

Dit was het eerste seizoen waarbij  de dames van de flyball ieder een 
tijd hebben neergezet. En deze tijd is zeker snel. Dus mensen van 
de GBC, als je een uitdaging zoekt, denk eens aan een seizoen 
flyball. Het team voor de flyball kan versterking gebruiken.
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Helaas overleed Michel  Marschalk uiteindelijk, nadat hij  de strijd 
tegen kaker had moeten opgeven. Er jammer om hem, met zijn altijd 
aanwezige humor, niet meer om ons heen te mogen hebben.

Dit was helaas ook het seizoen waarbij Ben (de hond van Peter) het 
af moest laten weten. Ben ligt met zijn poot in de kreukels. Zelfs een 
ochtend scharrelen op het oefenterrein was te veel voor hem. Veel 
succes Ben met je poot. Hopelijk ben je er weer snel bij.

Het was het seizoen waarin de hond van Peter en Naomi de Jong 
overleed, waarschijnlijk een darminfectie. Dit is heel erg verdrietig, 
Miyuki was nog een jonge hond. Ik kwam laatst Naomi tegen en 
gelukkig gaat het weer wat beter en hebben ze het verdriet een 
plaatsje kunnen geven. Ze hebben inmiddels een nieuwe hond erbij. 
In september zijn ze weer van de partij.

Ook dit seizoen hebben we weer lekker gewandeld. Voor de 
zwerftocht zijn we voor het eerst 
Zuid-Holland uit geweest. Met een grote groep cursisten en aanhang 
zijn we naar de Lange en Korte duinen bij Soest geweest, een 
aanrader. 
Ook de strandwandeling was heerlijk. Daar 
konden we voor het eerst de zandmolen bij 
Monster op. 

Dit was het eerste seizoen waarbij  ik het zo 
vaak heb laten afweten. In totaal heb ik 
drie (!) lessen gemist. Dat is in mijn 
loopbaan als cursist en als instructeur nog niet eerder voorgekomen. 
Daarnaast was ik vaak al om 11.30 weg waardoor ik de GBC en 
behendigheid helaas grotendeels heb gemist. 
Door allerlei omstandigheden kwam het zo uit. Vakantie, twee keer 
open huis (mocht iemand een leuk appartement zoeken, Mosgroen 
285 te Zoetermeer), manlief piketdienst, verjaardag, ziek…er was 
elke keer een reden om vroeg naar huis toe te gaan. 
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Maar dat is goed, ik had dit nodig, om af te kicken. Want wat dit 
seizoen ook bijzonder maakt voor mij, is dat dit mijn laatste seizoen 
is als instructeur. Zeg nooit nooit, maar voorlopig stop ik. 
En dat is gek, want ik loop nu acht jaar rond bij de hondenclub en ik 
kan twee dingen constateren. Eén, het is verslavend, zeer gezellig 
en leerzaam. Ik voel me helemaal thuis binnen deze ‘familie’. 
En twee, het is erg tijdrovend. Tijd die ik met mijn jonge gezin niet 
veel heb.
Ik kwam er in het najaar achter dat ik keuzes moest maken, zowel op 
het werk als privé. Eén van de keuzes die ik gemaakt heb is om te 
stoppen als instructeur. Hier gaat te veel  tijd in zitten.  Dus met pijn in 
t hart neem ik afscheid. Gelukkig heb ik dit seizoen al een beetje 
kunnen afkicken.
Ik zal veel missen, de gezelligheid, de mensen, de honden, de 
voldoening als je combinaties naar elkaar toe ziet groeien, de 
examendag, het lekker buiten zijn, het samenzijn, mijn mede-
instructeurs, en waarschijnlijk nog veel meer. Allemaal bedankt 
hiervoor!

Sabrina  Hondentrainingsgroep via Social Media...

Al  geruime tijd kunnen jullie ons vinden op diverse 
Social Media zoals Facebook en Twitter.
Een erg leuke en snelle manier om met elkaar 
contact te houden en leuke nieuwsfeitjes te delen. 
Inmiddels hebben we zo’n 60 volgers...

http://www.facebook.com/hondentrainingsgroepde.goedecombinatie

Ook op Twitter zijn we actief alleen duidelijk minder 
dan op Facebook. Daar moest maar eens 
verandering in komen, maar dan zijn wat extra 
volgers wel  leuk want dat zijn er nog maar 11. Dus 
sluit je nu aan @GoedeCombinatie en vergeet 
vooral niet alle leuke albums op Facebook!
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Op 14 februari 2012 over-
leed Michel Marschalk. 
Michel was al enige jaren 
aan ons hondenclubje ver-
bonden en liep de laatste 
tijd behendigheid. Als hobby 
filmde hij graag en menig 
maal was hij hele ochtenden 
op het terrein te vinden, 
alwaar hij heel wat beeld-
materiaal maakte, om het 
vervolgens om te toveren tot 
bijvoorbeeld een heuse 
demofilm voor de behendig-
heid, waar hij zelf met zijn hond Evi in te bewonderen is. 
Michel was een echte clown die een behoorlijke 
hoeveelheid humor bezat.

Michel: “Ook de extra tijd is nu over. In de gegeven 
periode hebben wij nog kunnen genieten van alle mooie 
dingen die nog op onze weg kwamen. Ik heb, samen met
Ineke en de kinderen, een wereldleven gehad. Een leven 
dat ik voor geen goud zou hebben willen missen. Ik zou 
het dan ook zonder meer en zonder beperkingen opnieuw 
doen.”

Wij zullen zijn beeldmateriaal nog vaak gebruiken en hem 
niet vergeten;

Michel Marschalk



Zwerftocht 4 maart jl. Zand, zand en nog eens zand...

Zoals gebruikelijk verzamelde we weer bij ons oefenveld om lekker 
te gaan wandelen. dit keer een wandeling over de Lange en korte 
duinen in Soest.

Kortom dit keer niet naast de deur, vertrokken we vlak na tienen in 
een bonte stoet met zo’n 25 man. Er waren de dag ervoor mooie 
routebeschrijvingen uitgedeeld, echter als je dan op de TomTom gaat  
rijden, verloopt de route iets anders. Het zou dan ook zo maar 
kunnen dat je in plaats van ‘over het spoor links’ ‘voor het spoor naar 
rechts’ moet. Kortom best spannend, zeker als er weer een paar 
trouwe volgelingen op je bumper zitten. Toch kwamen we keurig op 
tijd aan bij de parkeerplaats waar al een flink aantal cursisten 
stonden te wachten. Van de Krukken ontbrak echter nog elk spoor, 
behalve dan de Kruk die bij  mij in de auto zat. Uiteindelijk kwam de 
Jimmy na een tijdje aanrijden met bovenop het dak de kinderwagen.

De Lange Duinen en de Korte Duinen vormen een stuifzandgebied 
nabij  Soest. Het is het tweede Aardkundige Monument van 
Nederland, waarbij dit keer niet zozeer gekozen is voor een 
aardkundig object of patroon, maar voor een aardkundig proces: 
verstuiving. Er zijn niet veel terreintypen waar aardkundige 
processen zo duidelijk zichtbaar plaatsvinden als in een 
stuifzandgebied. Oude terreinvormen worden er afgebroken en 
nieuwe ontstaan.
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Waar ligt het?
Lange (links) en Korte Duinen (rechts), ten zuiden van Soest.
De Lange Duinen en de Korte Duinen liggen tussen Soest en 
Amersfoort, in het zuiden van gemeente Soest. De Lange Duinen 
zijn via verschillende ingangen toegankelijk. De ingang aan het einde 
van de Foekenlaan in Soest, vlak bij de spoorwegovergang, heeft 
ruime parkeermogelijkheden. De Korte Duinen zijn wat lastiger te 
bereiken: alleen via de Hofslottersteeg, een smal  zijweggetje van de 
N221. De stuifzandgebieden zijn vrij  toegankelijk. Vanaf het 
parkeerterrein aan de Foekenlaan is het minder dan honderd meter 
lopen.

Wat is er te zien?
Eerst zie je een gigantische 'zandbak', omringd door dennen, maar 
wanneer je beter kijkt ontdek je allerlei  kleinere vormen, vooral kale 
uitgestrekte laagten en veelal begroeide hogere duinen. In het 
lichtgekleurde zand van de duinen komen soms zwarte of bruine 
lagen voor. Dat zijn oude bodems. Op de vers gevormde duintjes 
proberen pioniers als zandzegge het zand vast te leggen. De oudere 
duinen worden vaak 'bekroond' met vliegdennen. In de lucht 
zwevende boomwortels laten zien dat het zand tussen de wortels is 
weggeblazen. Misschien wat verrassend voor een stuifzandgebied is 
dat er in de winter soms plasjes liggen.

Hoe is het ontstaan?
Het zand van de duinen stamt uit de laatste ijstijd. In de voorlaatste 
ijstijd, het Saalien, zijn de stuwwallen gevormd, zoals de Utrechtse 
Heuvelrug, het Gooi en de tussenliggende geïsoleerde 
stuwwalheuvels van Baarn, Soest en de Lage Vuursche. In de 
laatste ijstijd, het Weichselien, kwam het landijs niet in Nederland, 
maar was het wel zeer koud. Er lag veel  zand in de riviervlaktes en 
op de drooggevallen Noordzeebodem. Door de strenge koude was 
de begroeiing schaars en kreeg de wind gemakkelijk vat op het 
droge zand. De overheersende westenwinden transporteerden het 
zand massaal  landinwaarts en legde het daar als een deken over het 
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bestaande landschap heen. Het zand wordt daarom dekzand 
genoemd.
 
Rondom de stuwwallen ligt dit dekzand nog steeds aan de 
oppervlakte. In de laatste ruim 11.000 jaar is het klimaat in ons 
land aanzienlijk warmer geworden. De begroeiing werd dichter, 
waardoor massaal zandtransport niet meer mogelijk was. Ook de 
schrale zandgronden van de stuwwal en het omzomende dekzand 
raakten geleidelijk aan begroeid. In de middeleeuwen waren de 
hogere, veelal  beboste, zandgronden bij  de boeren in gebruik. Hier 
konden ze hun schapen laten grazen. De mest van de schapen 
maakte het mogelijk om de akkers vruchtbaar te maken. Het bos 
veranderde door de schaapskudden geleidel i jk in een 
heidelandschap. Door het steken van plaggen op de heide voor de 
schaapskooien en door overbeweiding kwamen flinke stukken zand 
kaal te liggen.
 
Het dekzand begon plaatselijk te verstuiven. Uiteindelijk is daardoor 
op de hogere en drogere dekzandgronden, direct onderlangs de 
stuwwallen, een vrijwel aaneengesloten zone van stuifzanden 
ontstaan. Terwijl het dekzand over zeer uitgestrekte gebieden is 
afgezet, heeft het stuifzand een meer lokaal karakter omdat het over 
kleinere afstanden is verplaatst. De hoogteverschillen in een 
stui fzandgebied zi jn groter dan in het meer golvende 
dekzandlandschap.
 
In de uitgestrekte laagten tussen de duinen is het zand 
weggeblazen. Het wegblazen is pas gestopt toen het zand nat werd, 
bijvoorbeeld omdat het water niet weg kon zakken vanwege een 
onderliggende ondoordringbare laag. Hierdoor ontstonden er vroeger 
moerassige omstandigheden, waarin veenvorming kon opgetreden. 
Soms wordt zo'n begraven veenbodem weer indirect zichtbaar, 
doordat er tijdelijk water aan het oppervlak blijft staan. Er is dan 
sprake van een schijngrondwaterspiegel: dit noemen we zo omdat 
het echte grondwater veel dieper zit. Uiteraard komt in nat zand een 
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einde aan de verstuiving en onder die omstandigheden kunnen 
meerdere plantensoorten zich handhaven of vestigen.
 
Dan zijn er ook de zogenaamde forten. Een fort is een oorspronkelijk 
wat lager gelegen plek in het dekzandlandschap. Op deze lagere 
plek was het wat natter en dichter begroeid, waardoor het zand werd 
vastgehouden. De omringende, hogere en drogere, delen werden 
kaalgevreten door bijvoorbeeld schapen, waardoor de wind vat kreeg 
op het zand. Als de beschermende bodem van plantenwortels 
eenmaal was vernietigd, kon de wind daar eenvoudig het zand 
wegblazen. Het resultaat is tegenwoordig dat het fort uittorent boven 
de weggeblazen omgeving. Veelal zijn de forten begroeid met 
schilderachtige vliegdennen. Soms zijn de stammen helemaal 
'ingesneeuwd', terwijl  elders wortels in de lucht 'zweven'. Ze getuigen 
ervan dat het zand eerst opgestoven en uiteindelijk weer 
weggeblazen is. Boringen in het zand laten zien hoe complex de 
bodemopbouw in een stuifzandgebied is geworden.
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Tot zover het cultureel verantwoordelijk deel van dit stukje, braaf 
gejat van een of andere website. We gingen dus lekker aan de 
wandel. En ik moet zeggen, het was echt lekker wandelen. Zolang je 
om de zandverstuivingen heel  loopt heb je goede paden en ook de 
kinderwagens vonden hun weg. In totaal kan je zo’n vier uur 

wandelen als je de route op de 
Lange en korte duinen aan 
elkaar knoopt. Gelukkig waren 
de meeste van mening dat een 
bak koffie toch wel zou smaken 
dus haakte we halverwege de 
korte duinen af.
Geheel tegen de regels in werd 
er tussendoor even gespiekt in 
het boekje of zelfs op een 
bord, maar laten we eerlijk zijn, 
het doel heiligt de middelen. 
E n o n d a n k s d a t H e n k 
Tammerijn nog even probeerde 
een coupe te plegen, ging 
iedereen braaf achter de roedel 

leider aan. Uiteindelijk bleek Henk het toch bij  het 
juiste eind te hebben en zagen wij  het pad ook 
nog even van de andere kant. Naarmate de koffie 
sterker begon te ruiken ging de pas er goed in. 
Toen Sabrina het team in een mail  toelichtte dat 
we via de App ‘Find my car’ de terugweg wel  weer 
zouden vinden, dacht ik dat ze een grapje 
maakte. Inmiddels weet ik dat het hier niet om 
een grapje ging en heeft de App in de duinen zijn dienst bewezen. 
Echt een heel handig hebbedingetje. Nadeel  is wel  dat we uiteindelijk  
met z’n alleen de zandverstuiving overstaken. Ik kan jullie 
verzekeren, dat was een hele klus, zeker met de kinderwagens. Om 
nog een spannend element in het geheel in te brengen opperde ik 
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een wedstrijdje, wie er het eerst bovenaan de ‘berg’ was. En wat 
denk je... NOBODY !!!

Een beetje laf zwaaien dat was alles wat er vanaf kon. Stond ik daar, 
snakkend naar zuurstof, met mijn camera op de ‘optische 
beeldstabilisator’ te.... wat is mijn conditie slecht! Maar mijn wraak 
zou zoet zijn, want in mijn rugzak had ik weer een set met prachtige 
vragen zitten, die wij traditiegetrouw laten invullen na de wandeling. 
Hiermee maken de deelnemers kans ‘Speurneus’ van het seizoen te 
worden. Nou dat speuren viel  wel mee dit keer en niet één hond 
kwam dan ook maar een beetje zwart bij de wandeling vandaan. 
Dorst daarentegen hadden ze allemaal onwijs. Normaal komen we 

wel wat sloten en dus 
genoeg water tegen, 
maar dit keer niets van 
dat alles. Er werd dus 
behoorlijk aangevallen 
op die emmer, waarbij 
sommigen niet langer 
het geduld konden 
opbrengen op hun 
beur t te wachten. 
Uiteindelijk keerde de 

rust terug en konden we op het terras genieten van een bak koffie. Ik 
moet bekennen dat ik dan altijd hoop op een bakkie Laurentis koffie, 
maar we moesten genoegen nemen met een automatenbakkie. 
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Met de nodige hartige hapjes erbij  werd er dan 
toch begonnen aan de beantwoording van mijn 
WRAAK.

Sterkte...hahahaha

1. Hoeveelste zwerftocht is dit?
Dit was de 62e zwerftocht in de 
g e s c h i e d e n i s v a n d e G o e d e 
Combinatie. Van 1982 tot 2012 waren 
e r d e r t i g j a a r w a a r i n t w e e 
zwerftochten werden gehouden. In 
het seizoen van september 1981 ook 
één en nu in 2012 dus de 62e.

Ja, dat viel wel, maar niet mee...

2. Wat voor vachttype heeft de hond van Peter ‘Ben’ ?
Zie het stukje van Deborah direct na de vragen...

3. Wat is ticking?
Ticking is een term die vaak 
gebruikt wordt in relatie tot 
jachthonden. Het verwijst 
naar zeer kleine ringetjes in 
hun haren die anders van 
kleur zijn dan de basiskleur. 
Meestal vertoont de hele 
vacht deze ticking =, iets dat 
vaak gepaard gaat met 
donkere vlekjes op een lichtere ondergrond. Ticking kan ook 
verwijzen naar kleine vlekjes of spikkels. 
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4. Wat zijn kaporen?
‘Nee Ineke, die zijn niet gelijk 
aan mijn oren!‘ Het zi jn 
namelijk, tamelijk kleine oren. 
De randen vormen een kapje 
en staan naar voren, zoals bij 
de  Basenji.

5. Hoeveel commando’s komen voor bij het examen van de ABC?
Dat zijn er zeven.
Volg, zit, af, sta, blijf, kom voor en aan de voet.  

6.Wat is de STOP bij een hond?

De Stop is de overgang van de neusrug 
naar het voorhoofd bij een hond.

7. Hoeveel braksoorten zijn er?
Lopende honden, die ook wel ‘brakken’ genoemd worden, zijn 
honden die luid gevend (blaffend) een spoor volgen, zodat de 
jager weet waar de hond zich bevindt. In Nederland wordt 
sporadisch op die manier met brakken gejaagd. 

Al  in 1200 voor Christus werden de eerste Egyptische brakken als 
ruilobject naar Europa gebracht. Via de Romeinen kwamen ze bij 
de Kelten en zo ontstond de Keltenbrak, waarvan alle huidige 
brakken afstammen. Brakken, of lopende honden, volgen met de 
neus aan de grond het spoor onder voortdurend geblaf (luid of 
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hals geven) zodat men aan de honden hoort waarheen het wild 
zich verplaatst. 

Brakken werken zelfstandig op afstand van hun baas en handelen 
naar eigen inzicht. Deze oeroude en specifieke karakter-
eigenschappen, jachtpassie en zelfstandigheid, komen soms over 
als eigenwijs en ongehoorzaam. Men dient zich dit terdege te 
realiseren voordat men een brak aanschaft. Een goede training is 
nodig wil men met een brak in het vrije veld wandelen. Men moet 
voorkomen dat de brak zelfstandig elk wildspoor volgt, de baas 
geheel vergeet en een uur of langer wegblijft en men alleen zijn 
luid geven in de verte hoort. Voordat de brak zijn jachtpassie 
ontwikkelt (7 maanden en ouder) dient hij gehoorzaam te zijn. Dit 
dient men met de jonge hond (vanaf 8 weken) spelenderwijs te 
oefenen. Een gehoorzaamheidscursus is aan te bevelen. Hond en 
baas leren er veel van en de onderlinge band wordt bevorderd.

In de rasgroep ‘Lopende honden, zweethonden en aanverwante 
rassen’ zitten ruim 70 rassen. Dus heb ik met mijn hand over mijn 
hart gestreken en alles boven de 50 goed gerekend, aardig hè?

8. Wat is er fout aan deze opstelling en waarom?

Niet alleen de opstelling van de voerbak is 
belangrijk voor honden, maar ook het 
moment waarop ze eten. Gun een hond rust 
vóór maar ook zeker na het eten. Veel 
mensen denken dat alleen veel beweging na 
het eten slecht is maar ook het direct na het 
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uitlaten eten geven van de hond is slecht. Een hond heeft  dan 
namelijk kans op een maagtorsie. Dit kantelen van de maag is erg 
pijnlijk en zal  zonder direct ingrijpen van de dierenarts leiden tot 
de dood. De hond wordt erg onrustig en heeft continu 
braakneigingen zonder dat hij echt overgeeft.

9. In relatie tot vraag 8, is dit belangrijker bij grote of kleine honden?
Grote honden hebben veel  vaker last van een maagtorsie dan 
kleine honden. Er zit zelfs een verschil in ras als het gaat om 
gevoeligheid. 

10. Maak de slagzin af en gebruik evt. de achterkant.

In de Soesterduinen was het, met vele omwegen, weer lekker 
struinen...

Zoals jullie begrijpen is er dit keer geen smeerpoets, want je moet 
wel  erg goed je best doen om in deze omgeving met een vieze hond 
uit de duinen te komen.

Daarentegen hebben we wel een speurneus. Degene die de meeste 
vragen goed heeft en dit keer ook de beste slagzin is:

Rabia de Blauw

Jij hebt inmiddels je prijs zelf 
ui tgezocht en bi j deze 
ontvang je ook de eeuwige 
roem. Van harte!
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De vacht van Ben...

Ben heeft een kort stok harige vacht.

Dit houdt in dat de vacht uit 2 haar soorten bestaat. De onderwol en 
de boven haren (dekharen). De onderwol zorgt voor het in stand 
houden van de lichaamstemperatuur. De onderwol  verhaard het 
meest. Dit zijn de zachte haren die je bij  dit soort vachten kunt 
vinden. De dekharen zijn de bovenste stugge haren. Deze zorgen 
voor bescherming van buitenaf. Denk aan de zon en de regen maar 
ook scherpen takjes die langs de vacht gaan. Deze haren groeien 
iets langer door waardoor de verharing minder snel gaat. 

De Rottweiler en de Labrador retriever zijn ook voorbeelden van een 
kort stokharige vacht.

De lang stok harige vacht...

Deze heeft dezelfde haarstructuur als de kort stok harige vacht, 
alleen zit hier het verschil  in de lengte van de vacht. Deze vacht is 
langer op het lichaam en heeft een kraag(je) een broek en heeft 
langere haren aan de staart. 

Voorbeelden zijn de Sheltie honden van Deborah Joya en Dicha en 
de honden van Henk Antar en Finn (Witte Herders).

Opbouw van een haar...

Haar bestaat uit een hoornachtige vergroeiing die wordt gevormd 
onder de huid, en door een haarzakje naar buiten groeit. Het 
gedeelte van het haar dat in het haarzakje zit, noemen we 
haarwortel. Wat er buiten zit is de haarschacht. Elke haar heeft een 
haarpapil met bloedvaten die het de nodige voedingsstoffen leveren. 
De haarpapillen van de dekharen zijn dieper in de huid gelegen dan 
die van de onderwol, en het is daardoor dat we de lange haren bij 
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onze honden er niet zomaar uitborstelen. De onderliggende 
onderwol die niet zo diep geworteld is, zal sneller loskomen.

De levenscyclus ven een haar...

Haarcellen hebben niet het eeuwige leven. Vanaf het ontstaan tot het 
afstoten van het haar zijn er de volgende stadia:

- De groeifase 1
- De overgangsfase 2
- De rustfase 3
- Het rijp worden (haar laat los) 4
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De levenscyclus is voor elke haar hetzelfde, maar de levensduur van 
de haren verschilt naargelang het ras. Een korte levensduur van 
enkele weken hoort meestal bij  een kort harige hond,waardoor ze zo 
vaak ruien. De langharige honden beschikken over haren die 
levensduur van enkele jaren kunnen bereiken.

Soorten haar...

Er bestaan verschillen soorten vachten bij de vele variëteiten aan 
hondenrassen:

- Gladhaar: is kort, stug en recht bijvoorbeeld Duitse staande
- Stokhaar kort: is zoals gladhaar, maar langer en het ligt 

minder dicht tegen de huid bijvoorbeeld bij Ben
- Stokhaar lang: is zoals stokhaar, maar dan met langere 

haren bijvoorbeeld bij Antar en Finn
- Zijdehaar: is een dunner haar dat soepel naar beneden 

hangt en bestaat in korte en lange variëteit: kort zoals bij  een 
Cocker spaniel, lang zoals bij een Afghaanse windhond

- Ruwhaar: is dicht, hard en ruw. Het kan licht golvend zijn 
bijvoorbeeld bij de Airedale Terrier (Luna)

- Kroeshaar: is lang en krullend bijvoorbeeld de poedel
- Vilthaar: is lang en heel zacht dit kun je laten vervilten dan 

maak je dreadlocks bijvoorbeeld bij de Komondor
- Haarloos: Geen tot bijna geen haar zoals bijvoorbeeld bij  de 

Mexicaanse Naakthond

Huidverschillen van mens en hond...

Er is wel  degenlijk een groot verschil tussen de huid van mensen en 
honden. Namelijk;

- Mensenhuid is drie tot vijf maal dikker
- Honden zweten niet via hun huid, alleen voetzolen
- De hondenhuid is iets minder zuur
- De vernieuwing van de hondenhuid vergt een drietal weken, 

bij de mens duurt dit 4 weken
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- Bij  hondenrassen bestaan er geen verschillen in huidskleur 
zoals bij de mens

De rol van de huid...

- Bescherming tegen uitdroging, verwondingen en het 
binnendringen van ziektekiemen

- Regeling van de lichaamstemperatuur in samenwerking met 
de vacht en de onderhuidse vetweefsel

- Contact met de buitenwereld. Via de huid neemt de hond 
koude en warmte waar, maar voelt hij ook pijn en andere 
prikkels

- De aanwezigheid van pigment in de huid, zorgt voor 
bescherming tegen verbranding door zonlicht

Nou dat was dus het antwoord op vraag 2 met een extraatje voor de 
mensen die de verzorgingsavond hebben moeten missen...

Deborah

Boekje 51  Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie Blz.20

De proefzakjes die jullie tijdens de diploma uitreiking hebben 
gekregen, zijn jullie aangeboden door:

Kijk voor meer info op: http://www.royalcanin.nl

http://www.royalcanin.nl
http://www.royalcanin.nl


Resultaten examens...  Resultaten examens...  

Pups max. aantal punten: 50Pups max. aantal punten: 50

Naam hondras begeleider
aantal
punten

geslaagd
ja/nee

Wodi Kruising Joost Bokhorst 28 nvt
Binky Staffordshire BullterrierNicola Schrage 32 nvt
Kyara Kruising Elles Voskes 36 nvt
Shirly Sheltie Anita Regeer 37 nvt
Luna Golden Retriever Irma Vissenberg 40 nvt
Stewie Labrador Ramona van Amerongen40 nvt
Pippa Nova scotia duck tolling retrieverDirk Keus 41 nvt
Levi Flatcoated Retriever Betty Wentink 44 nvt
Kaya Amerikaanse BulldogPaulien Hänsel 46 nvt
Jip Parson Russel TerrierMarion Kientz 47 nvt

Jonge honden, max aantal punten: 60Jonge honden, max aantal punten: 60Jonge honden, max aantal punten: 60

Naam hondras begeleider
aantal
punten

geslaagd
ja/nee

Garon Briard Kayleigh Vasse 48 ja
Toos Australische  herder Arlette Wagemaker 55 ja
Amy Welsh corgi  cardigarHester Goeman 54 ja
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ABC max. aantal punten: 60ABC max. aantal punten: 60

Naam hondras begeleider
aantal
punten

geslaagd
ja/nee

Dazzle Bull terrier Roel van Wolferen nvt nee
Troy Herder Anton vd Boom 41 nee
Diesel Rottweiler Barry Hänsel 45 ja
Sem Kruising Ine Spaans 46 ja
Roxy Jack Russel Terrier Jennifer Moerenhout 46 ja
Ches Herder Mariëtte Heemskerk 48 ja
Pippin Schotse collie korthaarPien Collignon 49 ja
Foxie Boheemse herder Wilma Zelders 50 ja
Deacon Rottweiler Ingrid Langendam 51 ja
Kaya kruising Jessica Dijkhuizen 53 ja
Zero kruising Brenda van der Heijden55 ja
Eros Hollandse herder Rianne Hommel 55 ja
Dana Mechelse herder Aad van der Velde 56 ja

GBC  max. aantal punten: 115GBC  max. aantal punten: 115

Naam hondras begeleider
aantal
punten

geslaagd
ja/nee

Noah Australische terrier Peter van Dijk 88 ja
Eros Hollandse herder Rianne Hommel 88 ja
Sandy Schotse collie Harry van der Zwet 97 ja
Luna Schotse herder Frans Ditmar 101 ja
Dana Mechelse herder Aad van der Velde 102 ja
Nol Border terrier Arianne de Man 108 ja

Club GG max. aantal punten: 135Club GG max. aantal punten: 135Club GG max. aantal punten: 135

Naam hondras begeleider
aantal
punten

geslaagd
ja/nee

Noah Kruising Ruud van Rijn 102 nee
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Flyball toppers!...

Dit jaar is er hard gewerkt om van de 
twee Flyball cursisten echte toppers te 
maken. Dat zo’n cursusje nog niet 
meevalt, blijkt wel uit het feit dat er 
iedere zaterdag hard gewerkt werd om 
de resultaten te verbeteren. De filmpjes 
op Facebook spreken voor zich, wat 
een geweldig gezicht is het om die twee 
aan de slag te zien. Voorlopig zit een 
echte wedstrijd er nog niet in, want het 
duurt nog wel even voordat de volgende 
cursisten op niveau zijn. Ik hoop dan 
ook dat er volgend seizoen meer 
mensen zullen zijn die deze geweldige 
sport willen gaan beoefenen, want dan kunnen we snel met twee 
teams tegen elkaar om de eer gaan strijden...

De uitslag van de eerste tijden voor Flyball bij de Goede Combinatie: 

Sandra 00:00:09:08 sec
Wilma 00:00:21:00 sec

Allebei van harte en vooral GA ZO DOOR!!

Het wordt steeds gekker...

Ook dit seizoen was er weer een goed bezet veld voor de gevor-
derden behendigheid. Aangezien de ‘Kneuzenclub’ zich vorig jaar 
ophief en zich omdoopte tot het ‘Gouden Team‘  waren de 
verwachtingen hooggespannen. Altijd fijn als cursisten het allerbeste 
uit zichzelf willen halen en zich door de besten laten coachen om de 
eigen verwachtingen waar te maken. U begrijpt het natuurlijk al, met 
dat coachen zat het natuurlijk prima. Niets dan lof voor de altijd 
begripvolle, vriendelijke, 100x uitleggende, streng maar 
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rechtvaardige, duidelijke, attente, stipte en behulpzame instructeurs 
en instructrices, om van de baanmeesters maar niet te spreken. Nee 
dan even terug naar dat ‘Gouden’ team. In plaats van dat ze twee 
keer op tijd liepen, was de koffiepauze vaak zo lang, dat ze maar één 
keer op tijd liepen. Op zich is dat niet zo erg, maar als je het dan 
voor elkaar krijgt om maar liefst 39 diskwalificaties op je naam te 
schrijven...? OK, als je er iedere week bent dan valt dat misschien 
nog mee, maar in de totaallijst van dit ‘Gouden’ team staat te lezen 
dat er ook 39 keer ‘Niet gelopen’ (NG) is. In maart moest het team 
nog even wakker geschud worden omdat Robin, die overigens 
geheel tegen haar zin de Kneuzen moest verlaten, bovenaan stond 
met maar liefst 111 punten. Om het Robin naar haar zin te maken is 
het gehele Kneuzen team bevorderd tot gevorderde en daar paste 
een naamswijziging best wel  bij. Nou die waarschuwing heeft er in 
elk geval  voor gezorgd dat de andere deelnemers hard aan het werk 
gingen om de achterstand in te halen. Ergens moet de druk voor het 
‘Gouden’ Team te hoog zijn geworden. Na het moeizaam inruimen 
van de container (dat is overigens niets bijzonders, want na al  die 
jaren weten ze nog steeds niet hoe ze deze moeten inrichten) bleef 
het groepje nog wat hangen op het terrein. Na zo’n hele zaterdag 
vonden wij het welletjes en hebben het terrein verlaten. Het moet 
toen zijn geweest, dat ze er geen heil meer in zagen en massaal  aan 
de drank zijn geslagen. Want geheel  volgens plan, werd de twaalfde 
les - na het inlopen - uitgebreid koffie gedronken met allerlei 
versnaperingen daarbij. Het uiteindelijke resultaat van de 
‘Stormbaan’, die op tijd door de cursisten werd genomen, kunt u 
bewonderen op onze website: www.degoedecombinatie.nl onder 
nieuws (naast het logo). In het laatste nieuwsbericht met de tijden 
van het seizoen 2012-1 staat een link naar het detailoverzicht. Op de 
volgende pagina treft u het totaal-resultaat aan.
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Voorlopig moeten we concluderen dat Meta met Jigger de enige is 
die weerstand heeft kunnen bieden aan het geweld van Robin. 
Ondanks dat wij  regelmatig vreesde dat zij met zuurstofgebrek 
opgenomen moest worden na het lopen van haar ronden, heeft ze 
het toch maar weer mooi geflikt! Meta een TOP prestatie en Robin 
als je die rode en witte wijn nu niet meer mixt, wacht tot na het lopen 
of gewoon terug gaat aan de chocomelk, dan zou jij  volgend jaar wel 
eens kunnen gaan winnen... 
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Nadat we dus die laatste ronde hadden gehad wordt er normaal  
gezamenlijk opgeruimd, maar nee dat mocht allemaal nog niet. Voor 
we het wisten ging het kleedje weer over de Kattenloop en kwam er 
Witte en Rode Wijn en Rosé tevoorschijn met allerlei  heerlijke 
hapjes, nootjes en chips. Het moet niet gekker worden...

Correspondent ‘t Zonnetje

De beginners gaan los...

Ook de beginners waren weer van de partij dit jaar. Jammer dat er 
maar twee op tijd konden lopen tijdens de laatste les, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Bij de beginners lopen we hetzelfde 
parcours als bij  de gevorderden, alleen wordt je daar niet 
gediskwalificeerd. Ruud en José liepen beide op tijd en hier is hun 
resultaat:

Ruud 1 fout en 3 weigeringen met een tijd van 00:02:05 = 00:02:25
José 1 fout en 2 weigeringen met een tijd van 00:02:12 = 00:02:27

Op 2 seconden na een zeer close finish! Beide van harte 
gefeliciteerd en wij hopen dat jullie er beide weer bij  zijn volgend 
seizoen.
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Het was weer heerlijk op het stand...

Nee echt niet het is geen grap, op 1 april jl. gingen we in een bonte 
stoet lekker naar het strand. Het was prachtig weer en met een man 
of twintig was het weer beregezellig. Voor het eerst konden we de 
Zandmotor oplopen waar we de vorige keer wel tegenaan, maar 
daardoor niet verder konden. Michel Marschalk schreef er in het 
boekje van mei 2011 nog een heel  verhaal over. Met de zon die er 
lekker overheen scheen, kreeg de zandmotor iets van een stukje 
Sahara maar dan met water in overvloed. Prachtig gezicht, maar in 
het mulle zand een aardige tippel. En soms dan moeten de 
mannetjes zich even laten gelden, dus dat werd een stevige 
worstelpartij die eindigde met een...

Verder was het een rustige en vooral 
aangename wandeling waar wij tijd 
zat hadden om op te drogen. De 

honden hadden het weer onwijs naar 
hun zin en de baasjes trouwens ook zo te zien...
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Toen we uiteindelijk het puntje van de Zandmotor hadden bereikt, 
moest dat natuurlijk even worden vastgelegd waarbij onze verse 
fotograaf Annemiek plat in het zand ging liggen om een mooi effect 
te krijgen. Vervolgens lieten wij precies op tijd Mika los die dan als 
een wervelwind op Annemiek afrende en haar met de nieuwe 

camera belaagde, echt een prachtig gezicht. En als je dan klaar bent 
met de heenweg kan je eigenlijk maar naar één ding verlangen en 
dat is KOFFIE bij Parker! En de traktatie was weer heerlijk. 
Appelgebak met slagroom, broodjes kroket, oude kaas en ga zo 
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maar door. Uiteindelijk keerden we na een lekkere wandeling en een 
heerlijk terrasje huiswaarts...

5 mei weer een succes?...

Al  vele jaren is Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie, vaste 
gast op het bevrijdingsfestival op de markt in Zoetermeer. Een erg 
leuke manier om te laten zien wat we doen ook voor de cursisten 
een leuke middag om naar uit te kijken.

Ook dit jaar waren we weer van de partij  en hadden vroeg 
afgesproken om alle spullen voor de behendigheid en niet te 
vergeten de tent op te halen op ons oefenterrein. In die tent kunnen 
we lekker droog staan mocht het gaan regenen, maar staat Deborah 
ook enigszins beschut als zij  haar kunsten van het trimmen laat zien. 
Om al het materiaal  naar de markt te krijgen heb je een aardige bus 
nodig en deze wordt al jaren ter beschikking gesteld door Scholte 
Verhuis Groep Euromovers uit Zoetermeer. Heel veel dank daarvoor!

Al  een tijd had ik bijgehouden wat ik allemaal mee moest nemen en 
ik kan jullie verklappen dat best een beetje gespannen was in 
voorbereiding op het festival. Om 8:15 uur naar Scholte Verhuis 
Groep om de bus op te halen en nog vóór 9:00 uur stond ik bij 
Deborah op de stoep die gepakt en gezakt stond met al haar spullen. 
Kortom alles in de bus en op naar het oefenterrein. Zelfs de 
parkeerkaart van het terrein niet vergeten en daar waren we dan ook 
ruim op tijd dus Henk en Henk waren er nog niet. Dus tijd voor een 
bakkie koffie. De bus die ik had meegenomen was wat kleiner dan 
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vorig jaar, dus het was even passen en meten om de gehele inhoud 
van de container er in te krijgen. Uiteindelijk lukte dat prima en wij op 
naar de Markt. Daar was het al een drukte van jewelste en gingen 
we snel aan de slag met het uitlopen van de dranghekken en het 
opzetten van het behendigheidparcours.  
We konden ons plekje lekker 
ruim opzetten en dat lieten we 
ons natuurlijk geen twee keer 
zeggen. Uiteindelijk ontstond 
er iets van een parcours, wat 
goed te lopen is maar waarbij 
je de honden toch in de 
verleiding brengt om de 
verkeerde hindernissen te 
nemen. Aangezien wij  het 
parcours een paar keer moesten opbreken en daarna weer 
neerzetten, tekende we het uit en merkten de diverse hindernissen 

aan op de straat. Dit loonde 
want het opbouwen was na 
het afbreken een fluitje van 
e e n c e n t . W e w a r e n 
uiteindelijk pas na twaalven 
klaar met opbouwen en 
konden snel even wat eten 
en drinken, want Sabrina 
was inmiddels gearriveerd 
met een uitgebreide lunch 

met allerlei heerlijke drankjes. Ook een aantal  combinaties waren 
inmiddels gearriveerd.
Wij  hebben er dit jaar bewust voor gekozen om maar een beperkt 
aantal cursisten te vragen om mee te doen aan de demonstraties.
Ondanks dat het voorgaande jaren erg gezellig was, was het ook erg 
druk binnen de hekken. De honden vinden een optreden op de markt 
vaak toch wel  eng. Niet dat ze zenuwachtig zijn zoals wij, maar het is  
er extra druk met harde muziek, mensen doen gek (trampoline 
springers) en er zijn vooral heel  erg veel mensen. Kortom heel veel 
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indrukken die van de baas speciale aandacht vragen. Maar ook de 
baas is vaak wel wat gespannen, want je wil toch wel wat laten zien.
Dat alles maakt het toch wel tot een bijzonder optreden.
Rond 14:00 uur braken we de behendigheid af om ruimte te maken 
voor ons eerste echte optreden die dag om 14:15 uur. Ondanks dat 
het op het podium wat rustige werd, geen aankondiging van de 
Goede Combinatie en dus in een sprintje naar het podium om te 
vragen wanneer we nu ‘op’ mochten. Dat was even een 
misverstandje, dus werden we direct aangekondigd. Dat hield in dat 
ik met dezelfde vaart terug moest naar de groep om het commentaar 
te verzorgen bij de demonstratie. Dat viel wel, maar niet mee! 
Uiteindelijk was Joke met Ben ook gearriveerd en Ben liep luid 

blaffend met mij mee om vervolgens de demonstratie blaffend te 
openen. Hij  keek gek op om zijn eigen geblaf via de luidspreker 
versterkt te horen. Uiteindelijk konden we het schema, dat wij 
woensdagavond met de cursisten op de markt hadden geoefend, in 
de praktijk brengen. De volgende combinaties hebben alles uit de 
kast gehaald om de demonstraties tot een succes te maken;
Bram - Luna, Elles - Kyara, Frans - Luna, Henk - Antar, Meta - Jigger, 
Pien - Pippin, Rianne - Eros, Robin - Verna en Sandra - Boomer.
Het was een bonte stoet aan Pups (maar zes lessen gehad, ‘Bravo’), 
ABC’ers, GBC’ers en GG’ers. Het was mooi  om de verschillen te 
zien en vooral de rust die de deelnemers overbrachten op de 
honden. Na de diverse gehoorzaamheidonderdelen werd door 
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Sandra nog kort een Flyball  demonstratie gegeven en dat was erg 
leuk om te zien, vooral  omdat Boomer de hele dag door met de kast 
aan de slag is geweest.

Ook de tweede demonstratie van de 
behendigheid, waarbij  Meta en 
Robin hun kunsten lieten zien, 
verliep geheel volgens plan en 
beide konden uiteindelijk een goede 
tijd neerzetten. 

Onder het geweld van weer een 
muziekoptreden werd nog een ronde  gehoorzaamheid gelopen, 
waarbij de bazen geheel op gebaren moesten reageren, want er was 
werkelijk niet bovenuit te komen.

We kunnen terugkijken 
op een hele leuke dag 
waarbij  we heel veel 
b e k e n d e n h e b b e n 
mogen begroeten en 
voora l de pups u i t -
eindelijk hun welver-
diende rust kregen.

Ik wil  iedereen bedanken 
voor zijn inzet dit seizoen 

en tijdens de demonstratie op de markt. Allereerst natuurlijk jullie, 
alle cursisten, want zonder jullie geen hobby.
Mijn fijne collega’s; Henk Bergsma, Henk Tammerijn, Sabrina, 
Deborah en Annemiek van der Kruk en achter de schermen Kees  
van der Kruk voor zijn technische inbreng en Alice Tammerijn voor al 
haar bemoeienissen met Facebook ALLEMAAL BEDANKT! Een hele 
fijne vakantie allemaal en tot in september.

Peter
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