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               Van de redactie… 

             Dag vrienden, daar zijn we weer. 

Voor  de  zestigste  keer  ronden  wij  bij  deze  een 
seizoen af. Wat een tijd. Onwijs leuk ook dat jullie 
dat  na  al  die  jaren  meemaken.  Er  zijn  er  maar 
weinig  die de trainingsgroep vanaf  het  allereerste 
begin  hebben  meegemaakt.  Heel  veel  cursisten 

lopen echter al wel met hun tweede of zelfs derde hond cursus. En 
dat is wel erg leuk, want je ziet dan elke keer weer oude bekenden 
terug. En zij,  zij  zien ons terug en komen terecht in een bekende 
wereld die hondentraining heet.  En in die wereld is  heel  erg veel 
gebeurd.  O&O,  de  Nederlandse  Vereniging  voor  Instructeurs  in 
Hondenopvoeding en -opleiding, heeft in de loop der jaren een koers 
gevaren  die  vooral  gericht  was  op  de  beloning  van  de  hond  en 
waarbij  correcties taboe waren.  Inmiddels  gaan er  geluiden in de 
rondte  waarin  zij  terugkomen  op  deze  methode  en  zelfs 
wetenschappelijk hebben laten vaststellen, dat de meeste problemen 
ontstaan bij honden die op de 'softe' manier zijn opgevoed. Al 30 jaar 
volgt Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie zijn eigen koers. 
Belangrijk hierbij is dat de hond een duidelijk verschil merkt in wat 
die  fout  doet  en  wat  goed  is.  Hierbij  hebben  wij  altijd  duidelijke 
correcties  toegepast,  maar  vooral  beloond als  de  hond het  goed 
deed. Het enige wat in al die jaren is veranderd is het feit dat Flyball  
erbij is gekomen en dat er duidelijke criteria zijn vastgelegd voor elke 
cursus. Door niet  elke mode na te lopen en alles te doen wat de 
maatschappij van ons vraagt hebben wij inmiddels een programma 
dat  al  dertig  jaar  staat  als  een  huis  en  zijn  diensten  wel  heeft 
bewezen.

In 1995 opende Alphons het allereerste boekje met de woorden:

Beste lezers en lezeressen,

Voor u ziet u het eerste exemplaar van het “club en 
informatieblad”  van  de  Hondentrainingsgroep  “de 
Goede Combinatie”. 
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Dat is ook zoiets dat inmiddels alweer zo'n 16 jaar mee gaat. Met het 
uitgeven van dit  boekje, proberen wij  jullie extra informatie aan te 
dragen, jullie je eigen bijdrage en belevenissen te laten publiceren 
en vooral  een leuke aanvulling te laten zijn op wat we tijdens de 
cursus niet kunnen vertellen of delen.

Ik denk dat we daar aardig in slagen, al is de bijdrage van cursisten 
soms wat summier. Ik kan mij nog goed herinneren dat Alphons in 
het begin zelf zorg droeg voor het boekje en daar dan meestal tot 
diep in de nacht mee bezig was. Het gebeurde dan ook vaak dat 
onder heel veel artikelen zijn naam stond, simpelweg omdat 'ie te 
weinig  kopie  had  gekregen  om  het  boekje  te  vullen.  Heel  veel 
verschillende  mensen  hebben  zich  in  de  loop  der  jaren 
beziggehouden met het maken van het boekje. Allereerst natuurlijk 
Alphons en Els, daarna Inge en Elly en sinds 2008 doe ik het zelf.  
Toen ik alle boekjes die ik nog in mijn bezit heb op volgorde legde, 
vielen  mij  heel  veel  dingen  op.  Dubbele  nummers,  verkeerde 
maanden, achterkanten bedrukt, verkeerde nummers, harde kaften, 
gekleurde  kaften  en  nog  veel  meer.  Het  viel  dan  ook  niet  mee. 
Jammer genoeg heb ik denk ik niet alle boekjes meer in mijn bezit, 
maar  ik  kwam  tot  zo'n  45  stuks,  waarbij  ik  van  een  aantal 
ontbrekende  nog  wel  het  bestand  heb.  Kortom,  aan  de  moeilijke 
volgorde van de boekjes moet maar eens een einde komen. Vandaar 
dat ik dit boekje nummer 50 heb gedoopt!

Ik hoop dat jullie met veel plezier het boekje zullen lezen en ik wil 
iedereen weer bedanken voor zijn of haar bijdrage en wie weet heb 
jij zelf ook wel een leuk verhaal voor in het boekje. Stuur het gerust 
naar peter@degoedecombinatie.nl en dan plaats ik het in het boekje 
van februari.

Van de meest volhardende kneus ooit...

Dit seizoen hebben wij weer meegedaan met de behendigheid en 
wel bij de kneuzengroep. Vorig seizoen lukte dit helaas niet omdat 
de tijden  van de GG en de behendigheid  bijna  gelijktijdig  liepen. 
Jammer maar  ik heb toch voor de GG gekozen, wat ook een heel 
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leuke maar zeer  intensieve cursus is.  Je bent  er  constant  met je 
hond (en jezelf) bezig.

Maar goed, deze keer gingen we voor de gezelligheid en de lol en 
dat hebben we gehad, heel veel lol!

Aan het begin van het seizoen zaten we met de beginners samen 
wat  leidde  tot  een  vrij  grote  groep.  Maar  dat  mocht  de pret  niet  
drukken. Het waren allemaal bekenden van de GBC en GG groep, 
dus ook de honden hadden het goed naar hun zin. 

Wij starten met opbouwen, wat elke keer weer een hele klus was, 
maar met elkaar en onder de goede leiding van Annemiek, die echt 
engelengeduld met ons (kneuzen) heeft, lukte het iedere keer weer 
om elke week een ontzettend leuk parcours op te zetten. Bij deze, 
alle eer aan Annemiek die elke keer weer een ander leuk parcours 
had  bedacht  en  getekend.  Dat  wij  vervolgens  de  tekening  niet 
konden lezen, ach ja, dat zorgde voor veel gelach en gezeul met 
verkeerd geplaatste apparaten. Vooral  die keer dat we wel 4 of 5 
keer over de A-schutting moesten was erg leuk, en ook de rondjes 
met de hoogtesprongen zorgden voor veel geharrewar. Als alles dan 
eindelijk  stond,  gingen we warm lopen!  Volkomen overbodig  voor 
ons, want we hadden het al bloedheet door het gepuzzel.

Daarna ging Peter met de beginners aan de slag en wij gingen vast 
het  parcours  verkennen  met  Annemiek.  Na  de  koffie  waren  de 
meesten van de beginners al weer weg (jammer) en konden wij nog 
een paar keer het hele parcours lopen. De laatste 4 lessen werden 
wij kneuzen toegevoegd aan de gevorderden, omdat de beginners 
rust  nodig  hadden en in  de gevorderden  groep  nog  maar  weinig 
mensen over waren. 

Het was wel even wennen aan het late tijdstip, maar ook hier gingen 
we gewoon gezellig aan de slag al stonden we nog meer te kletsen 
dan normaal (?) nu moesten we ineens op tijd gaan lopen!!! Nou dat 
was wat hoor. Volgens mij is Raiza van Joop nu niet meer de laatste. 
Wij  hebben  ons  in  elk  geval  niet  laten  kennen  en  heerlijk  mee-
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gedaan. Vooral de laatste les was weer erg leuk, een uitputtingsslag 
meer, voor de baas. Het parcours was over de hele lengte van het 
parkeerterrein  uitgezet  dus  gewoon  rechtdoor  rennen,  een 
hoogtesprong die heen en terug genomen moest worden, bochie om 
in  de  tunnel  en  weer  (als  addertje  onder  het  gras)  helemaal 
rechtdoor  terugrennen  en  vooral  daarbij  die  hoogtesprong  niet 
vergeten.

Daarna hadden we natuurlijk een nieuw probleem. Het afbreken en 
opruimen,  hoe  ging  dat  ook  al  weer?  Dit  zou  na  een  paar  jaar 
makkelijker moeten gaan, maar ja hoe ging de wip ook alweer los? 
Ondanks dat we altijd goed hebben opgelet bij het opbouwen, viel 
het toch een beetje tegen. Uiteindelijk kwam het met een beetje hulp 
allemaal toch nog goed.

We hebben weer een ontzettend leuk en gezellig seizoen gehad met 
ontzettend mooi weer.

Rabia en Tommy
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Smeerpoets 2011-2...

Op zondag 23 oktober jl. gingen we er weer 
op uit met de hondjes. Lekker zwerven in het 
Bergschebos. We hadden prachtig weer en 
de  omstandigheden  in  de  dagen  ervoor 
waren redelijk gunstig. Voor de nieuwelingen 
onder  ons  is  enige  uitleg  misschien  wel 
handig.  Eén  keer  per  seizoen  houden  we 
een  zwerftocht.  Hierbij  gaan  we  lekker 
zwerven  en  hierbij  gaan  we  een  beetje 
modder  niet  uit  de  weg.  Ondanks  dat 
mensen  het  idee  hebben  dat  wij  de  weg 
weten,  weten  wij  iedere  keer  weer  te 
twijfelen over  de juiste weg naar de koffie. 
Het  is  dus  niet  zo  vreemd  dat  ik  tegen-
woordig  anderen  vaak  voorop  laat  lopen, 
zodat het niet altijd aan mij ligt. Er werd erg 
veel  gezwommen  en  sommigen  haalden 
geheel  vrijwillig  een  zwart  pak.  Weer 
anderen moesten even een beetje geholpen 
worden,  zoals  ikzelf.  Terwijl  ik  de 
smeerpoets  van  dit  seizoen  een  handje 
wilde  helpen,  gleed  ik  uit  en lag onderuit. 
Ondanks  dat,  was  er  natuurlijk  geen  ontkomen  aan  en  keek  de 
smeerpoets  uiteindelijk  nog  eens  achterom,  om te  kijken  wat  'm 
zojuist was overkomen. Het resultaat was Prima!

Chantal  Valstar met Indy van harte, jullie  zijn smeerpoets van het 
seizoen 2011-2.

Speurneus 2011-2...

En in het verlengde van de zwerftocht, worden er meestal (als we 
voor  het  donker  het  restaurant  hebben kunnen vinden)  onder  het 
genot  van  een  bakkie  koffie,  vragen  gemaakt.  Met  het  juist 
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beantwoorden van deze vragen ding je mee naar de titel Speurneus 
van het seizoen. Dit seizoen waren dit de vragen;

Vraag 1
De hond ‘praat’ via lichaamshouding en gedragingen. Als een hond 
wil spelen, dan ‘zegt’ hij dit door;

a) Voor je te gaan staan zodat je er niet meer langs kan
b) Jou mondhoeken te likken
c) Door zijn voorpoten te zakken waardoor zijn kont in de lucht 

steekt
Het goede antwoord is C, dit wordt ook wel de spelboog genoemd. 
Ook draagt de hond zijn oren hierbij zijwaarts en heeft een open bek 
zonder zijn tanden te laten zien. Als een hond voor je gaat staan en 
de  weg  blokkeert  is  dit,  naast  irritant,  dominant  gedrag.  Jou 
mondhoeken aflikken is onderdanig gedrag. 

Vraag 2
Hoeveel tanden en kiezen heeft een pup?

a) 12
b) 20
c) 32

Het goede antwoord is C, 32 tanden en kiezen (Molaren 10 stuks, 
alleen bij volwassen honden).
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Vraag 3
Een hond kan een gedraging laten zien waar hij zelf geen invloed op 
heeft, bijvoorbeeld door angst of stress. Dit wordt ook wel autonome 
respons genoemd. Wat is hier een voorbeeld van?

a) Het opzetten van de rugharen, ook wel borstelen genoemd
b) Stokstijf stilstaan of verstarren
c) Gapen
d) Mondhoeken aflikken

Het goede antwoord is A. Door de emotie, bijvoorbeeld adrenaline, 
gaan de rugharen overeind staan. Hier kan de hond verder niets aan 
doen. Vaak zie je dat de hond, als de spanning voorbij is, zich even 
uitschud zodat alle haren weer goed liggen. Hij schudt letterlijk de 
emotie van zich af.
Stokstijf  stilstaan  of  verstarren  zijn  beide  tekenen  van  agressie, 
zeker als de hond hierbij een hoge houding aanneemt. Gapen en de 
mondhoeken aflikken zijn beide natuurlijk gedrag van de hond welke 
geen betekenis hoeven te hebben.  Maar deze kunnen, bijvoorbeeld 
in een stresssituatie, wel een betekenis hebben. Hier dienen wij als 
baas,  maar zeker  als  instructeurs  altijd  alert  op te  zijn,  want  een 
hond die volledig in de stress schiet, leert niets meer. Stress kunnen 
we niet voorkomen, het hoort erbij. Het is nu eenmaal stressvol als 
de hond moet blijven terwijl de baas van hem wegloopt. Maar door 
herhaling  zal  de  hond  het  vertrouwen  krijgen  dat  de  baas  altijd 
terugkomt.  Hierdoor  zal  deze  oefening,  na verloop  van tijd,  geen 
stress meer opwekken bij de hond. Sterker nog, de baas en hond 
leren elkaar nog beter kennen en de band tussen hen is weer sterker 
geworden. 
Om stress te beperken proberen we altijd even te spelen tussen de 
oefeningen door. Door te spelen met  je eigen hond leid je deze af, 
kan de hond de eventuele stress ontladen, maak je je hond weer 
alert op jou en zo versterkt weer de band tussen jullie.

Vraag 4
Op welke leeftijd gaat een hond ongeveer wisselen van melkgebit 
naar het volwassen gebit?

a) tussen de 2 weken en de 10 weken
b) ongeveer rond de 2e maand
c) Tussen de 3 maanden en de 7 maanden
d) Tussen de 7 maanden en 1 jaar

Het goede antwoord is C, tussen de 3 en 7 maanden zal een hond 
beginnen met het wisselen van zijn melkgebit  naar het volwassen 
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gebit. Met een beetje mazzel kom je in huis nog de tanden en kiezen 
tegen.  Door het doorkomen van het  volwassen gebit  zal  de hond 
meer behoefte krijgen om te kauwen. Dit doet hij om het tandvlees te 
masseren,  de  pijn  te  verminderen  en  zo  het  doorkomen  van  de 
nieuwe tanden en kiezen te versnellen. Geef hem in deze periode 
veel  wisselende  speeltjes  en  botten  om  deze  kauwbehoefte 
tegemoet te komen. En om proberen te voorkomen dat de hond aan 
je tafelpoot of bankstel begint.

Vraag 5
Welk zintuig van de hond neemt niet af als deze ouder wordt?

a) Zicht
b) Gehoor
c) Reuk

Het goede antwoord is C. Elke hond heeft de instinctieve drang om 
overal  aan  te  snuffelen,  mensen,  andere  honden,  bomen, 
voorwerpen,  noem t  maar  op.  Via  de  reuk  doet  de  hond  allerlei 
informatie  op.  De  neus  van  de  hond is  ongeveer  1  miljoen  keer 
gevoeliger dan onze neus. Het is alsof je hond bij  elke wandeling 
nu.nl of de laatste editie van de krant leest. Wie is er geweest, wat is 
er gebeurt, reu of teef, interesse of afkeer, gezond of iets onder de 
leden, alles komt onze hond te weten door zijn neus.

Vraag 6
Wie is oprichter van Hondentrainingsgroep de 
Goede Combinatie?

a) Peter Schoenmakers
b) Alphons Dijkstra
c) Henk Bergsma

Het  goede antwoord  is  B.  Alphons  begon in 
september 1981 met zijn eigen trainingsgroep 
in Zoetermeer.

Vraag 7
Waarom lopen honden bij de Goede Combinatie links?

a) Dit moet volgens het reglement van de FHN
b) Dit komt uit het reglement van de Crufts
c) Dit komt uit de politiehonden training

Het goede antwoord is C. Politiemensen dragen hun wapen rechts 
en  dus  liep  de  hond links.  (Volgens  veel  agenten  liep  het  echte 
wapen links en hadden ze liever een hond dan een dienstwapen.)

9

http://www.nu.nl/


Vraag 8
Hoe voert een hond warmte af?

a) Via de voetzolen
b) Via de tong
c) Via de huid en oksels
d) Via de voetzolen en tong

Het goede antwoord is D, via de voetzolen en tong.

Vraag 9
Wat is  een  goed alternatief  voor  een hondensnoepje  als  traktatie 
voor je hond?

a) Een stukje chocola
b) Een volkoren kaakje
c) Een stukje groente of fruit
d) Een heerlijke verse paardenvijg

Het goede antwoord is C, een stukje 
groente of fruit is ook gezond voor de 
hond.  Bijvoorbeeld  een  stukje  rauwe 
paprika of wortel, of een stukje appel 
of meloen. Daar doe je je hond vaak 
een plezier mee.
In  chocolade  zit  een  stofje  wat  zeer 
gevaarlijk  is  voor  honden  en  dit 
mogen ze echt niet hebben. Een volkoren kaakje kan op zich geen 
kwaad maar is voor mensen en niet voor honden bedoeld. En een 
heerlijke verse paardenvijg, hoe lekker ook, kan zeer gevaarlijk zijn 
door  eventuele  medicatie  en  ontworming  welke  het  paard  heeft 
gehad. Dit zal ten alle tijden in de ontlasting van het paard zitten wat 
je  hond  dan  binnenkrijgt.  Dit  kan,  wegens  de  grote  dosis,  zeer 
gevaarlijk zijn voor je hond. Dus hoe verleidelijk ook, je hond mag 
echt niet snoepen van paardenvijgen. En ik weet, dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan.

Vraag 10
Welke hond diende als ‘model’ (of slachtoffer) op de theorieavond 
afgelopen september?
Ditcha en Luna

Ondanks dat Lucifer, de hond van Melissa Bousiane een goede kans 
maakte op de titel  smeerpoets,  moeten de baasjes het  doen met 
Speurneus 2011-2
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30 jaar jurering ten einde...

“Onlangs heeft De Goede Combinatie besloten om de jurering van 
de examens in eigen hand te nemen. Natuurlijk na met Arie en mij  
meegeschreven te hebben. Bij ons afscheid vroeg Peter mij, nadat ik 
hem  mijn  honden/stichtingsverhaal  verteld  had,  dat  op  schrift  te 
stellen  voor  het  boekje  van  de  trainingsgroep.  Ik  ben  niet  zo 
‘schrijverig’, maar ik heb al zo vaak nee gezegd, dat ik het nu toch 
maar een keer probeer.

Bij mij thuis vroeger hadden we altijd een hond. Hij at mee met de 
pot  (wat ook wel  tot  leverkwalen leidde) en alles wat  hij  niet  zou 
mogen was zielig.

In  1964  trouwde  ik  met  Daan,  die  uit  een  groot  en  boerengezin 
kwam. Zijn ouders kwamen uit het boerenmilieu in Gelderland, waar 
beesten buiten horen en niet binnen. Zo was hij dus ook opgevoed 
en er kwam geen hond.

Toen onze dochter Brigitte naar school ging kreeg zij het idee, dat 
alle  dieren  zielig  waren.  Zelfs  een mug mocht  niet  doodgeslagen 
worden. Het dreigde overdreven te worden en ik vond dat er toch 
een hond moest komen.  Dan  kon ze ervaren dat  het  niet  alleen 
zielig was, maar soms ook wel lastig. Toen ik dat, bij een borreltje, 
tegen Daan zei,  was hij  het  wonder boven wonder met mij  eens. 
Eigenlijk wilde ik een Golden Retriever, maar dat vond hij te duur.

Een poosje  voor  de achtste  verjaardag van Brigitte  vond ik  in  de 
Posthoorn een advertentie van een nest met puppies van toen nog 4 
weken. Ik ben eerst alleen wezen kijken en het bleek een nestje van 
een bastaard keeshond, die ‘gepakt’ was door een bastaard herder. 
Daan en ik hebben samen een teefje uitgezocht, waarmee ik op het 
fietsje  in  een  boodschappentas  naar  de  dierenarts  ging  voor  de 
wormenkuur,  de  injecties  e.d.  Telkens  weer  terugbrengen  –  de 
kinderen mochten niets weten.

Brigitte was dolgelukkig toen zij op haar verjaardag het hondje zag. 
Minder gelukkig was zij toen hij in de tijd daarna regelmatig poppen 
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en  ander  speelgoed  kapot  maakte.  Maar  ja,  het  was  ook  de 
bedoeling dat zij dat zou meemaken.

Zoals normaal, luisterde Dobbe (zo hadden wij hem genoemd) voor 
geen meter. Bij mijn man lukte het beter dan bij mij en ik besloot dan 
ook een opvoedingscursus te gaan volgen.

Een vriend van ons liep cursus bij  de Stichting Hond en Mens en 
daar heb ik me bij aangemeld. Na een paar lessen kwam ik in het 
ziekenhuis terecht voor een buikoperatie en ik vroeg aan Daan of hij 
verder wilde gaan met de cursus. Nadat ik weer thuis was, ging ik 
wel elke keer mee naar de cursus, maar door mijn buik kon ik zelf de 
cursus niet lopen. Daan maakte de cursus af en slaagde met lof. De 
vervolgcursussen zou ik dan zelf gaan volgen, maar Daan had de 
smaak  te  pakken.  Bovendien  had  de  ‘hoofdinstructeur’  van  de 
Stichting aan Daan gevraagd of hij het niet leuk zou vinden om een 
instructeurscursus te gaan volgen. Probleem daarbij was, dat hij dan 
wel een hond zou moeten hebben om mee te trainen en ik wilde met 
Dobbe verder gaan. Per slot van rekening was ik ermee begonnen 
omdat Dobbe niet naar mij luisterde.

Hij moest dus zelf een hond hebben en het werd – je raadt het al – 
een  Golden  Retriever.  De  moeder  van  Dobbe  was  namelijk 
gevonden in de jungle in Indonesie en meegenomen naar Holland. 
Daardoor was het een prima, intelligente hond om mee te trainen,  
maar  niet  makkelijk  van  haar  eigen  mening  af  te  brengen.  Het 
karakter  van de Golden Retriever  zou daarbij  geen moeilijkheden 
opleveren.

Ik  heb  verder  de  cursussen  met  Dobbe  afgerond  tot  en  met  de 
cursus Gedrag en Gehoorzaamheid.

Daan ging met Raksha (de Golden Retriever) ook op cursus, rondde 
het af tot en met Gedrag en Gehoorzaamheid, ging de verschillende 
instructeurscursussen doen en ging lesgeven.

Zoals De Goede Combinatie een club- en informatieblad heeft, had 
de Stichting een Stichtingsorgaan. Naar mijn mening zaten daar te 
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veel  taalfouten in en ik vond dat  je dat tegenover je cursisten en 
natuurlijk ook de adverteerders niet kon maken. Ik kon natuurlijk mijn 
mond niet houden, met als reactie: ‘als je het beter kan, dan doe je 
het toch lekker zelf’.  Dat heb ik geweten.  Elke drie maanden een 
Stichtingsorgaan  vol  en  gedrukt  krijgen.  Ook  nog  adresseren  en 
versturen aan alle cursisten. Natuurlijk deed ik het niet alleen.

In  het  bestuur  van  de  Stichting  (waarin  toendertijd  ook  Arie  zat) 
waren  er  wat  problemen,  waardoor  het  uiteenviel.  Voorzitter, 
penningmeester en secretaris bleven, zoals verplicht was voor een 
stichting. Toen echter de secretaris er met de poen vandoor ging, 
bleven alleen de voorzitter en de penningmeester over. Omdat dat 
niet mocht van de Kamer van Koophandel werd aan mij gevraagd 
om de functie van secretaris tijdelijk te willen vervullen. Dat tijdelijk 
werd 11 jaar. Iedereen die weet wat het is om secretaris te zijn van 
een stichting, met elke 3 maanden examens en weer zo’n honderd 
nieuwe cursisten, weet ook dat dit, naast een gezin en een part-time 
baan, eigenlijk niet kan. Na 11 jaar was het dan ook welletjes en heb 
ik het secretariaat overgedragen.

Een  van  de  opgestapte  bestuursleden,  Ger 
Brouwer,  een  fenomeen  in  de  hondenwereld, 
was inmiddels ingegaan op de vraag van een 
vroegere leerling van hem, Alfons Dijkstra, om 
te willen jureren bij  een door  hem opgerichte 
trainingsgroep.  Dat  werd ook steeds meer en 
zwaarder  (de  gezondheid  van  Ger  was  niet 

goed) en hij vroeg mij of ik met hem samen wilde jureren. Dit was 
voor mij best wel zwaar, want de lessen en examens die ik bij de 
Stichting  jureerde,  vonden  binnen plaats.  Hier  was het  buiten,  in 
weer  en  wind  en  dat  heeft  mij  ook  een  keer  bevroren  hielen 
opgeleverd. Maar ja, alles voor de club en ik moet zeggen, dat we 
bijzonder  goed  verzorgd  werden,  met  soep,  broodjes  en  andere 
lekkere  dingen.  Na  afloop  gingen  we  naar  het  wegrestaurant  en 
dronken we (niet allemaal, maar ik wel) warme chocolademelk met 
rum en slagroommmmmmmm.
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Omdat het met de gezondheid van Ger steeds slechter ging (en hij 
uiteindelijk ook is overleden) hebben we aan Arie Oomen (ook een 
opgestapt bestuurslid van de Stichting) gevraagd of hij samen met 
mij  zou willen jureren.  Inmiddels doen we het  al  een aantal  jaren 
samen.

Nu de trainingsgroep De Goede Combinatie besloten heeft zelf de 
jurering ter hand te nemen, zeggen we (Arie en ik): het is eigenlijk  
wel  welletjes.  We hebben  een  mooie  tijd  gehad  en  onze  kennis 
meegegeven aan de instructeurs.

We blijven in contact en voor advies zijn we altijd beschikbaar.

Ik (ongetwijfeld Arie ook) wens De Goede Combinatie nog vele jaren 
en veel plezier bij het werken met honden en hun baasjes.

Nettie van Aken

Zomaar 30 jaar aan de kant...

Een paar weken geleden namen wij  formeel afscheid van Arie en 
Nettie. Hierbij hoorde natuurlijk een toespraakje en het stukje voor 
Arie en Nettie heb ik hieronder weergegeven;

...Maar dan toch na dertig jaar Hondentrainingsgroep zit er toch weer 
een afscheidje in de lucht. En wat voor één. Niet dat iemand tegen je 
zegt ik stop ermee, nee voor het eerst in mijn loopbaan bij de groep, 
heb ik anderen bedankt, maar nog niet formeel. 

Al heel erg lang zijn wij met elkaar bezig om criteria te benoemen, 
waaraan de baasjes met hun honden in de diverse groepen moeten 
voldoen.  En dat  is  een aardige klus gebleken.  Begonnen met  de 
criteria van de behendigheid, bleek dat de cursisten het echt enorm 
leuk vonden om het wedstrijdelement  terug te hebben in de cursus. 
Niet  alleen  op  tijd  lopen,  maar  ook  duidelijke  spelregels  op  de 
toestellen. Inmiddels staan wij iedere zaterdag als baanmeesters in 
het parcours, onwijs gaaf. Daarna waren de andere cursussen aan 
de beurt. En dat was misschien nog wel lastiger. Want hoe krijg je 
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een stijgende lijn in je cursus zonder aan de kant van de pups te soft  
te zijn en bij de GG te streng (kan dat eigenlijk wel?).

Uiteindelijk werd er veel heen en weer gepraat en waren ze eindelijk 
definitief. En toen?

Toen kwam het moment waarop ik mijn stoute schoenen aangedaan 
heb en eerst met Nettie belde. Want hoe ga je iemand die altijd met 
ziel en zaligheid examens bij ons clubje heeft afgenomen, vertellen 
dat  we  het  vanaf  heden  anders  willen  gaan  doen?  Nou  dat  is 
eigenlijk heel simpel, precies zoals Nettie is, gewoon duidelijk zijn en 
zeggen wat je wil.

En toen was daar.... begrip. En dat is fijn, want ik kan je verzekeren 
dat  het  mij  persoonlijk  veel  moeite  koste  om die  stap  te  nemen. 
Nettie die tijdens de examens altijd de mooiste verhaaltjes wist te 
schrijven over cursisten en die meestal de spijker op de kop sloegen. 
Heel  vaak vroeg ik “kan ‘  ie”  en dan riep Nettie  “ik ben nog niet  
klaaar!” Maar goed, bevroren hielen ten spijt en de laatste paar keer 
moest je ons dicteren en dat was niet altijd even makkelijk. Tijdens 
het telefoongesprek kreeg ik direct spijt dat ik het gesprek niet heb 
opgenomen. Want daar kwam een heel relaas van hoe het allemaal 
begonnen is, met Aplhons, Nettie en Arie. Want dat was de volgende 
die ik moest bellen. Deze man, die tenslotte ook al een behoorlijk 
respectabele  leeftijd  heeft  bereikt,  reageerde  een beetje laconiek. 
Eigenlijk ken ik Arie daar niet goed genoeg voor, maar ik denk dan 
maar, ruwe bolsters blanke pit.  En eerlijkheidshalve moet ik daarbij 
zeggen dat de gezondheid van Arie het in het verleden ook al eens 
heeft laten afweten. Hoe lang nog konden wij  jullie  dit  aan doen? 
Maar laten we wel zijn, als wij het niet hadden gedaan, hadden deze 
twee over tien jaar nog langs de kant gezeten.

En opeens was daar de breuk met het  verleden. Want tijdens de 
laatste examens waren we ook al  niet  meer welkom in ons oude 
trouwe  stekkie,  het  hotel,  waar  we  vroeger  voor  de  examens 
verzamelden  en  na  de  examens  weer  tintelend  bijkwamen  met 
chocolademelk met rum.
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Maar goed, betekend wel dat het moment gekomen is om formeel 
afscheid van jullie twee te nemen. Na zoveel jaren trouwe dienst, 
jaren van prachtige (en vooral eerlijke) verhaaltjes op de cijferlijsten 
en  cursisten  die  door  Arie,  bij  het  geven  van  een  handje,  niet 
gerustgesteld, maar juist extra veel zenuwen kregen doordat ‘ie nog 
even zei: “Je hond is gaan staan!” Ik wil jullie na zoveel inspirerende 
jaren  nog  heel  veel  gezondheid  toewensen  en  heel  heel  erg 
bedanken voor jullie inzet, want ook jullie waren er altijd! Wij hebben 
een  kleinigheid  gekocht  waarbij  jullie  nog  eens  aan  ons  clubje 
mogen terugdenken en hopen natuurlijk dat dat in de smaak mag 
vallen. …

Arie en Nettie Tijdens het examen in 2006. 
Wij hebben het donker zien worden tijdens dit examen.

Inmiddels  zitten  de  eerste  examens  zonder  Arie  en Nettie  er  op. 
Onwijs leuk als altijd, maar weer zonder chocolademelk en rum. We 
hebben  wel  weer  een  stekkie  gevonden  om  de  examens  na  te 
bespreken, maar die moeten hun diensten nog wel gaan bewijzen de 
komende 29 jaar. Wij gebruiken dat 'ontdooi' moment ook altijd om 
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ons  te  bezinnen  op  het  afgelopen  seizoen,  gerelateerd  aan  de 
criteria. Wij houden onszelf scherp en zorgen er ook voor dat nieuwe 
instructeurs  een goede basis  hebben om les  te  geven.  Echt  een 
heerlijk  moment  altijd,  waarbij  je  ook  echt  even  met  elkaar  bent. 
Want juist door het lesgeven heb je eigenlijk weinig aandacht voor 
elkaar  tijdens  de  cursussen.  Dat  is  wel  eens  jammer,  maar  dat 
compenseren we door met meerdere instructeurs op een groep te 
staan. Dat levert ook wel eens wat problemen op en een wanhoop 
momentje bij de cursisten. Soms zien wij zaken gebeuren die wij, als 
het een geïsoleerd incident zou gaan, niet zouden accepteren. In de 
ogen van de eigen instructeurs, is zo'n moment misschien iets waar 
ze al weken op aansturen. Zo kan het dus ook gebeuren dat de ene 
instructeur aan geeft dat je moet praten met je hond, terwijl de ander 
aangeeft dat je bij het GG niet meer mag 'praten' met je hond, omdat 
dat  allemaal  gezien  wordt  als  extra  commando's.  Wij  hebben 
afgesproken,  hier  beter  op  te  letten  en  niet  meer  dan  twee 
instructeurs  op  de  groep  in  te  zetten.  Hopelijk  kunnen  wij  de 
komende 30 jaar weer heerlijk aan de kant staan en zien jullie hierbij 
heel graag terugkomen met jullie maatjes! Kom maar op...

Flyball...

Stukje Geschiedenis

De sport flyball is eigenlijk ontstaan door een hondenbaas die zelf  
niet al te veel wou bewegen, maar wel het beste met zijn hond voor 
had,  door  hem  veel  te  willen  laten  rennen.  De  hondeneigenaar, 
Herbert  Wagner,  ontwierp  een  apparaat  dat  tennisballen  kon 
wegschieten, die zijn hond vervolgens ging ophalen. Later zijn hier 
de  sprongen  aan  toegevoegd  en  is  Flyball  een  populaire  sport 
geworden.  Flyball  is  in  Amerika  sinds  1985  een  officiele 
hondensport.  Sinds 1990 is de sport in Nederland te bewonderen.
Door demonstraties te geven is de sport snel populair geworden. Het 
Europees Kampioenschap is  voor  het  eerst  gehouden in  2007 in 
Engeland.
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Wat is Flyball?

Flyball  is  een  hondensport  die  u  op  zowel  wedstrijdniveau  als 
recreatieniveau kunt beoefenen. De honden rennen één voor één 
over vier hindernissen naar het flyball-apparaat toe. Vervolgens moet 
de hond de bal vangen, door met zijn poot op de pedaal van het 
apparaat te gaan staan. Hierna rent de hond met bal terug en springt 
hierbij  over  de  vier  hindernissen.  Zodra  de  eerste  hond  met  bal 
terugkeert, wordt de volgende hond uitgestuurd. Op het moment dat 
een hond een fout maakt - dit kan doormiddel van het laten vallen 
van de bal of een weigering - moet hij  weer achteraan sluiten en 
opnieuw het  parcours  afleggen.  Het  team dat  als  eerste  met  vier 
honden het parcours heeft afgelegd, wint de 
wedstrijd. 

Fiddl en Lisette in actie, tijdens een demo...
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Hoe hoog zijn de schansen?

De schansen  zijn  minimum 20  en  maximum 40  cm hoog.  Dit  is 
afhankelijk van de schouderhoogte (schofthoogte) van de hond, die 
minimaal 10cm hoog is. De race wordt gelopen op de schanshoogte 
van de kleinste deelnemende hond van het team. De kleinste hond 
in het team bepaalt de spronghoogte voor het volledige team.

Team

Een  team bestaat  uit  6  honden,  waaronder  4  basishonden  en  2 
reservehonden. Deze mogen gedurende een toernooi om praktische 
of strategische redenen gewisseld worden. Buiten de honden en hun 
geleiders  bestaat  een  team  tevens  uit  de  coach,  eventueel  een 
assistent en de ballader.

Voor welke honden

Flyball is voor alle honden die gek zijn op de tennisbal en die graag 
voor hun baasje willen werken.

Wij! Lisette en Deborah gaan komend seizoen enthousiast beginnen 
met het geven van Flyball!

Je  mag meedoen met  Flyball  als  je de GBC doorlopen  hebt.  Dit 
omdat  de  hond  los  moet  kunnen  lopen  tijdens  het  parcours.  Wij 
beginnen  dit  seizoen  definitief  voor  het  eerst,  mocht  je  hond  al 
bekend zijn  met  Flyball,  moet  je  nog  even  een  seizoen  wachten 
totdat er meer honden Flyball beheersen. Dit om verveling bij je hond 
tegen te gaan.

Dus wacht niet! Schrijf je in! Het is de leukste les van de zaterdag!

Tot in het nieuwe seizoen!
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Uitslagen examens 2011-2...

Pups
Maximaal aantal punten: 50

Jonge Honden
Maximaal aantal punten: 60

ABC
Maximaal aantal punten: 60
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Naam hond ras begeleider aantal geslaagd j/n
punten nvt

Beertje Ihasa apso Gil Topuz 18 nvt

Denzo Bichon Frisé Coby Douadi 21 nvt

Nina Jack russel terrier Nathalie van Winden 24 nvt

Fay Shih tzu/York terrier Miranda Kleijweg 27 nvt

Cor Bullmastiff kruising Hélène vd Burg 28 nvt

Luna Shih tzu/Havenezer Anita Jutte 30 nvt

Marcy Bullmastiff Truus Pronk 35 nvt

Layla Berner sennen/Labrador Astrid van Schaick 41 nvt

Pippin Schotse korthaar collie Pien Collignon 41 nvt

Eros Hollandse herder Rianne Hommel 47 nvt

Naam hond ras begeleider aantal geslaagd j/n
punten

Lana Boxer/Labrador Ed van Veen 44 ja

Indy Pincher/Shih tzu Chantal Valstar 47 ja

Nol Border terrier Arianne de Man 54 ja

Siara Border collie/Labrador Thea de Vries 55 ja

Naam hond ras begeleider aantal geslaagd j/n
punten

Sem Border collie/Labrador Ine Spaans 40 nee

Miyuki Shih tzu Naomi de Jong 43 nee

Yuna Shih tzu Peter de Jong 45 ja

Dushi Berner sennen Karin Maat 45 ja

Noah Australische terrier Peter van Dijk 45 ja

Dunya kruising Jessica Dijkhuizen 46 ja

Luna Schotse collie Frans Ditmar 47 ja

Benji Chihuahua Charlie Buikema 47 ja

Shadow Duitse herder Yolanda v Breukelen 48 ja



GBC
Maximaal aantal punten: 110

GG
Maximaal aantal punten: 135

Hallo Allemaal!...

Wat  hebben  jullie  en  wij  toch 
ontzettend  geboft  met  het  weer! 
Maar 1 keer  regen, bijna geen kou 
en  veel  zon.  Zelfs  op  het  examen 
was  het  droog  weer.  Wel  mistig, 
maar  dat  is  beter  dan  alle  andere 
jaren. Sneeuw, ijzel, regen, regen en 
nog eens regen!

Dit  seizoen  heb  ik  samen  met 
Sabrina de puppy’s lesgegeven. We 
hebben  samen  geprobeerd  om  de 
lessen  zo  informatief  en  leuk 
mogelijk te maken. We hebben jullie 
veel verteld over de gedragingen van de hond. En hoe je daar dan 
mee  om  moet  gaan.  Want  het  gedrag  is  het  moeilijkste  en  het 
belangrijkst van een hond. Laat je hond in zijn waarde en kijk goed 
naar hem, bedenk waarom doet hij  dit  en wat doe ik hier aan. Je 
moet je hond echt leren kennen en je hond jou. Dit kan echt een jaar 
of langer duren. Dat geeft niet want dat is heel normaal. Mijn honden 
zijn nu 4 jaar en ik kan ze nu helemaal inschatten in een bepaalde 
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Naam hond ras begeleider aantal geslaagd j/n
punten

Gaya Amerikaanse stafford Renate Gerla 85 ja

Naam hond ras begeleider aantal geslaagd j/n
punten

Chewie Labrador Vanessa Verschelden nvt nee

Rocky kruising José Bruins 109 ja



situatie.  Ik  kan  dat  zien  aan  de  houding  die  ze  op  dat  moment 
hebben.  We  hebben  tijdens  de  cursus  ook  een  knuffelsessie 
gehouden. Met z'n allen op de grond, lekker knuffelen met je hond. 
De hond overal aanraken en aaien. Oortje, tanden en poten kijken. 
Dit  is heel belangrijk om het je hond op een leuke manier  aan te 
leren. Mocht hij een keer wat in zijn oor hebben kan je even kijken.

Samen  met  Peter  de  ABC geven  was  de  bedoeling,  maar  dit  is 
helaas  niet  doorgegaan  omdat  Peter  een  beginnersgroep 
behendigheid had. Dus hadden we besloten de 2 groepen ABC bij 
elkaar te doen. Samen met Sabrina en Henk hebben wij les gegeven 
aan  deze  grote  groep.  Wel  een  hele  leuke  groep  met  allemaal 
verschillende uitdagingen. In deze groep zijn wij wel streng geweest. 
Zit binnen 3 tellen, links omkeer strak en reageer op je hond als hij 
niet oplet! Maar de verschillen waren heel goed te zien vanaf de 1e 

les ten opzichte van de laatste les. Tijdens de examen hebben jullie 
met de honden heel goed gelopen.

Ik  wil  jullie  (cursisten)  heel  erg  bedanken  voor  de  hele  leuke 
zaterdagen!  En  de  honden  voor  alle  lieve  knuffels  die  ik  elke 
zaterdag heb gehad.

Degene  die  ik  het  meest  wil  bedanken is  Sabrina.  Zij  heeft  elke 
zaterdag alle cursussen les gegeven. Dat is van 9 uur tot 12 uur met 
uitloop half 1, alleen maar opletten en praten. Daarna ging ze nog 
vrolijk verder aan de behendigheid, om nog even met Luna gek te 
doen. Zus heel erg bedankt!

Behendigheid 2011-2 nieuwe stijl...

Zo af en toe, moet je eens wat nieuws proberen. Zo ook dit seizoen 
hebben  we weer  een  nieuwe  vorm gevonden.  Om de  tijden  van 
behendigheid  vast  te  leggen.  In  het  verleden  kon  je  tijdens  het 
seizoen nog zo je best doen, maar als je er de laatste keer niet was,  
of  je  tijd  viel  een beetje tegen,  dan kon je het  gewoon vergeten. 
Vandaar dat wij  het dit seizoen voor het eerst met punten hebben 
gedaan.  Hierdoor  worden  trouwe  bezoekers  van  de  lessen  en 
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wedstrijden beloond. Heb je de beste tijd, krijg je 15 punten en de 
één na beste 14 punten etc. Hierdoor hoef je niet altijd de snelste te 
zijn  maar  levert  je  komst 
altijd punten op.

Zijn er veel mensen niet 
heb je veel punten, 
ondanks dat je misschien 
niet zo snel bent.

We hadden dit seizoen 
diverse uitvallers. Zo kon 
Ben vanwege een blessure 
helemaal niet lopen, hield 
Mariska het voor gezien 
aangezien Punkie steeds 
wegliep en er van 
ontspannen lopen geen 
sprake meer was, overleed 
Amy onze trouwe Veteraan 
en kon Luna vanwege een 
blessure maar een paar 
keer lopen. De laatste 
weken liepen de kneuzen 
natuurlijk mee met de 
gevorderden en snoepten 
ze nog aardig wat puntjes 
mee. Maar goed, het moge 
duidelijk zijn dat Meta 
uiteindelijk overtuigend 
eerste is geworden met 115 
punten! Echt een prestatie 
van formaat, als je bedenkt 
dat Jigger een flinke tijd uit 
de race is geweest meet 
een gebroken poot. Dat het baasje regelmatig aan het zuurstof moet 
na het lopen van het parcours, mag geen naam hebben. Alleen het 
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uit de bosjes houden van Jigger is al een taak op zich, laat staan dat 
je ook nog een goede tijd neerzet. Echt heel mooi. Met één puntje 
wist Ida Annemiek van de tweede plaats te stoten, maar goed dan 
moet je ook maar niet ziek worden! Ook voor jullie een podiumplaats, 
dus van harte allebei!

Volgend seizoen hebben we weer een beginnersgroep en lopen de 
gevorderden weer samen met de kneuzen. Let wel, ik heb geluiden 
gehoord  van  een  oud  beginnerstoppertje  die  zich  weer  gaat 
inschrijven! Als dat zo is mogen de winnaars van dit jaar zich ernstig 
zorgen gaan maken!

Tot volgend jaar.

Tip's voor oud en nieuw...

Het  komt  er  weer  aan.  De  jaarlijkse  traditie  om  tijdens  de 
jaarwisseling vuurwerk af te steken. Ook nu zijn ze alweer lekker aan 
het knallen en daar zijn soms serieuze donders bij. Hieronder een 
paar korte tips.

Als je zelf 'bang' bent voor vuurwerk, houd je je hond aan de lijn, 
maar zorg dat de lijn altijd slap is. Als jij schrikt, draag je het niet over 
via de strakke lijn. Als de hond schrikt, negeer dan het angstgedrag 
of praat afkeurend tegen de hond, alsof die zich niet juist gedraagt.  
Geef de hond 's avonds geen eten meer, want soms braken honden 
van  de  zenuwen.  Laat  de  hond  niet  alleen  thuis  tijdens  de 
jaarwisseling.  Zorg  voor  licht  in  het  vertrek  en  zet  iets  te  harde 
muziek aan. Houdt gordijnen dicht. Negeer verder het gedrag van de 
hond.  Haal  de  hond  zeker  niet  aan,  want  je  beloont  daarmee 
angstgedrag.  De hond vlak voor de jaarwisseling afleiden door een 
lekker  bot  is  prima,  maar  laat  hem  zijn  eigen  gang  gaan. 
Kalmeringstabletjes geven de hond alleen minder invloed te kunnen 
reageren,  maar  doen  niets  met  angst.  Het  resultaat  is  dus 
tegenovergesteld. Hoe normaler wij ons gedragen hoe beter het is! 
Namens het team, hele fijne feestdagen een goede jaarwisseling en  
een nog beter begin van 2012! Tot  4 februari 2012
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