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Barbara aan het woord
“Beste hondenliefhebbers, het is alweer een tijdje
geleden maar hier is dan de eerste nieuwsbrief van
2021. In deze nieuwsbrief een terugblik op de
afgelopen cursussen en de afgelopen 2 examens.
De nieuwe cursus is inmiddels aangevangen en
heten wij alle nieuwe cursisten van harte welkom
bij de Viervoeter. In verband met de corona
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maatregelen start de cursus een aantal weken op
zaterdag. Succes met het trainen met uw beste
vriend.
Voor de cursisten die niet doorgaan: “succes en

Gezonde beweging

veel plezier met uw beste vriend en ik hoop dat u

Lichaamsbeweging helpt niet alleen je beste vriend

tevreden bent met wat u geleerd heeft op de

om zijn gewicht onder controle te houden, de

hondenschool.

batterijen op te laden, het hart- en vaatstelsel en

Is er in de toekomst behoefte aan een opfris- of

het immuunsysteem op peil te houden, maar zal

vervolgcursus met uw beste vriend bent u

ook jou helpen om precies hetzelfde te doen.

natuurlijk van harte welkom”.

Het is de moeite waard om even stil te staan bij het

Hondenschool
De afgelopen cursussen zijn weer bijna zoals
vanouds verlopen. Op een enkel buitje na is het
over het algemeen droog geweest tijdens de lessen
en ook het niveau van de cursisten is over het
algemeen goed.

feit dat veel honden niet voldoende lichaamsbeweging krijgen.
Dat kan tot gedragsproblemen leiden, dus maak
elke dag genoeg tijd vrij om samen op stap te gaan
en elkaar beter te leren kennen!
Je beste vriend vindt het heerlijk om samen nieuwe
dingen te proberen en dat geldt ook voor
lichaamsbeweging.
Lichaamsbeweging moet leuk en afwisselend zijn
en hoeft niet altijd uren te duren. Als je elke dag
opnieuw hetzelfde doet, kan zowel bij jou als bij je
hond de verveling toeslaan. Verander dus
regelmatig je wandelroute en voorzie zeker ook
wat tijd om samen te spelen. Zorg er echter voor
dat zowel jij als je hond er blij mee zijn en
overdrijf niet!
Je beste vriend heeft misschien meer energie dan
jij, maar een spelletje apporteren met een bal of
een frisbee zal voor je hond uitdagend en leuk
genoeg zijn, zonder dat jij afgemat raakt.

Lees verder over gezond bewegen op de volgende pagina
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Alle puppy's en jonge honden in het bijzonder
hebben baat bij het spelletje apporteren. Zolang ze
worden aangemoedigd door middel van knuffels en
strelingen zullen heel wat honden met plezier je werp
arm afmatten. Gooi bij voorkeur niet met stokken,
aangezien het hout vaak versplintert en de tanden, de
keel en de maag kan beschadigen.
Wanneer je beste vriend ouder wordt, zal hij vaker
kalme wandelingen verkiezen. Probeer echter nog
altijd om afwisseling te brengen in de route.
Daardoor blijft het interessant en het helpt om elke
dag samen optimaal te benutten!

Francisca met Kenzo

De Jonge honden
De volgende groep zijn de Jonge honden, 8 van de 14
cursisten deden de proef. Ook hier geldt bij deze
eerste training met de hond dat het uitvoeren van de
oefeningen belangrijker is dan het punten resultaat.
Desalniettemin geeft het resultaat een beeld hoe er
thuis getraind wordt en hoe de oefeningen opgepikt

Examen 18 september 2021
Vandaag is het dan zover en toetsen we wat u

worden tijdens de lesavonden.
De oefeningen zijn heel goed uitgevoerd met een
zeer mooie uitslag als volgt.

met uw beste vriend hebben geleerd op de
hondenschool. Het is een mooie zonnige dag.
De keurmeester voor vandaag is Jan Pals.
Met Jan loopt vandaag een nieuwe keurmeester
mee, Hans Kil. Hans zal ook gaan keuren bij de
Viervoeter, welkom Hans.
De puppies
De puppy’s zijn de eerste groep, 6 van de 11
cursisten laten zich toetsen. Op een na hebben
de hondjes de oefeningen positief uitgevoerd
met wisselende resultaten. Het gaat bij deze
groep niet om de punten maar of de oefening
goed wordt uitgevoerd.
De uitslag is als volgt:
Rianne met Nova
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De Beginners

Examen 27 november 2021

Eén treetje hoger zijn de beginners waarbij ook

Vandaag is het dan weer zover en toetsen we wat u

het niveau hoger wordt. 6 van de 10 cursisten

met uw beste vriend hebben geleerd op de

hebben hun kunnen laten meten. Het niveau ligt

hondenschool. Het is een koude dag, in de morgen is

dicht bij elkaar zoals in de onderstaande uitslag

het zonnig en s’ middags vallen er enkele druppels.

wordt weergegeven:

Doordat Hans Kil in quarantaine zit is Jan Pals
gelukkig bereid geweest om de combinaties weer te
keuren deze dag.
De puppies
We starten met de puppy’s, alle 7 de cursisten laten
zich toetsen. De hondjes hebben de oefeningen
positief uitgevoerd met wisselende resultaten. Voor
één hondje hebben we het advies gegeven de jonge
honden cursus te volgen in plaats van naar de
beginners te gaan.
De uitslag is als volgt:

Saskia met Kyra

Tot slot:
Al met al was het een mooie dag waarbij er
helaas twee cursisten niet zijn geslaagd.
Ga vooral door met het “trainen” samen met de
hond of dit nu op de hondenschool is of als u
stopt, thuis. Uiteindelijk zal dit de band met uw
beste vriend versterken en daarmee zijn
onvoorwaardelijke trouw aan u.
Wij danken Jan Pals voor het keuren van de
verschillende combinaties deze dag.
Jan: “Het was inmiddels een aantal cursussen
geleden dat ik gekeurd heb maar ik heb genoten
van het niveau”.
“Een pluim voor de instructeurs en natuurlijk
voor de cursisten die goed getraind hebben.
Mijn complimenten voor allen, ga vooral zo
door”.

Jeanine met Beer

De Jonge honden
De volgende groep zijn de Jonge honden, 11 van de
16 cursisten deden mee aan de proef.
Een groep waarbij de hondjes al wat ouder zijn en
voor het eerst training volgen of van een andere
hondenschool komen.
De oefeningen zijn over het algemeen goed
uitgevoerd met het onderstaande resultaat:
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De Gevorderden
Als laatste groep van deze dag zijn de
Gevorderden. 3 van de 8 cursisten doen mee en
het is een behoorlijk pittig niveau waarbij er
begonnen wordt met een groepsoefening
voorkomen uit de groep en aan de voet. In
totaal worden er 18 oefening gekeurd. Allemaal
geslaagd, chapeau, met een wisselend resultaat
zoals in de onderstaande uitslag wordt
weergegeven:

Bernadette met Hedda

De Beginners
De volgende groep zijn de Beginners, 9 van de
11 tonen wat zij geleerd hebben op de
hondenschool. In deze groep werken we een
score van 1 t/m 10 en worden er totaal 13
oefening gedaan.
De oefeningen zijn over het algemeen goed
Ellen met Billie

uitgevoerd maar zijn er toch helaas twee
cursisten die voor een bepaalde oefening niet te
keuren waren, helaas volgende keer beter.
De uitslag is als volgt:

Tot slot:
De examen dag is na alle tevredenheid verlopen.
Helaas zijn er enkele cursisten gezakt.
Wij waarderen dat de cursisten de cursus op
deze manier willen afsluiten en namens de
hondenschool feliciteren wij de deelnemers met
het behaalde resultaat. Voor zij die doorgaan,
succes in de nieuwe groep.
Wij danken Jan Pals voor het keuren van de
verschillende combinaties deze dag.
Jan: “Ik heb vandaag genoten van de diverse
groepen en met welk enthousiasme velen de
oefeningen uitvoeren. Mijn complimenten voor
allen en probeer dit niveau vast te houden”.

Joyce met Odie
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De donderdagavondgroep
Bij de behendigheid verwelkomen we vier
nieuwe deelnemers die vanuit de
gehoorzaamheid leuk bezig gaan met hun beste
vriend.
Het aanleren van de oefeningen is niet
eenvoudig en vraagt veel geduld en probeer
kalm te blijven al het niet gelijk lukt.
Als dat goed gaat zal je met je beste vriend op
enig moment over, door en langs de toestellen
“zwieren”, Succes.
De weersgoden zijn de donderdagavond niet
gezind en is er vaak op deze dag de nodige
regen gevallen. Wij geven dan geen training
omdat het parcours te glad is en er ongelukken
kunnen gebeuren met het baasje en zijn beste
vriend. We hopen dat de er in komende periode
fijn getraind kan worden.
Helaas hebben de corona maatregelen ervoor
gezorgd dat er niet meer getraind kan worden.
We hopen de draad weer te kunnen oppikken in
januari.
Wij wensen allen namens de Viervoeter fijne
feestdagen en een mooie jaarwisseling.
Barbara, Joop, Marianna en Diana

Pagina 5

