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Iedereen die graag met zijn of haar hond aan
het werk wil, is bij onze vereniging van harte
welkom. Er worden door ervaren instructeurs
verschillende cursussen in Gedrag en
Gehoorzaamheid en Behendigheid gegeven.

Bij de puppy’s worden de eerste beginselen van het gehoorzaam zijn bijgebracht.
Er zijn tevens mogelijkheden om te trainen voor een landelijk examen Gedrag en
Gehoorzaamheid (F.H.N.). Samengevat ziet ons aanbod er als volgt uit:

Heeft u nog vragen? Bel gerust. Secretariaat: Elly Rupert tel. 053-4779112

ACTIVITEITEN
Voorlichtingsavonden (Lezingen), 3 clubbladen per jaar, familiedag,
herfstwandeling, etc.

De Twentse Hondensportvereniging is een vereniging van en voor
hondeneigenaren. De vereniging is opgericht in 1994 en telt momenteel ongeveer
450 leden. Uiteraard is de THSV aangesloten bij de Federatie Hondensport
Nederland . De trainingsvelden van de THSV vindt u vanaf september 2007  bij:
Manege Het Rutbeek, Haaksbergerstraat 1045, 7548 PW
Enschede

CURSUSSEN
Puppycurcus  (Voor beginners en gevorderden)
Gehoorzame huishond
Gehoorzame huishond 1
Gehoorzame huishond 2
Gehoorzame huishond 3
Cursussen Behendigheid (Voor beginners en gevorderden)
Ringtraining
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Opgericht  20 juni 1994

Cursussen € 45,00 per cursus.
Donateur € 15,00

ING Bank 66.74.26.868 Giro nr. THSV: 7448596
Inschrijfnummer K.v.K.: V76983

Voorzitter: Anita Bosman                                                  Tel.:053-4361948
Secretariaat: Elly Rupert Tel:053-4779112
Penningmeester: Erik v.d. Hulst                                               Tel.:053-4773030
Lid: Johnny Nijkamp Tel.: 053-4351536
Lid: Ton Jager Tel.: 053-4764767
Lid: Kim Leusink. Tel: 06-13876658
Lid: Edwin Dinkela Tel: 06-23483284

 Judith Hofhuis       Elly Rupert, De Iep 22, Haaksbergen
      Tel.nr. 053-4779112

Anita Bosman,  Nanda Nijkamp, Moniek Diekmann
E-mailadres redactie: Nanda Nijkamp; nanda.nijkamp@thsv.nl

Elly Rupert, De Iep 22, 7842 WE Haaksbergen
Tel.nr. 053-4779112
http://www.thsv.nl   E-mailadres: secretariaat@thsv.nl

BESTUUR

LEDENADMINISTRATIE

REDACTIE

SECRETARIAAT ; INTERNET en E-mailadres

ERELID
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Anita Bosman tel.: 053-4361948 Erik van der Hulst tel.: 053-4773030
Gerrit Brinkman tel.: 053-4302607 Nanda Nijkamp  tel.: 06-24255166
Moniek Diekmann tel.: 053-4777748 Adri Pollemans  tel.: 06-51308936
Jan Bosman  tel.: 053-4361948 Edwin Dinkela  (stagiair)
Kim Leusink tel.: 06-13876658 Harriëtte Härle  (stagiaire)

Coördinator GHH : Anita Bosman tel.: 053-4361948

Alex Rupert tel.: 053-5729084 Rudi Bloem tel: 053-5726673
Stefan Bouwhuis tel.: 053-4764247

Coördinator behendigheid : Alex Rupert tel.: 053-5729084

Kim Leusink tel.: 06-13876658 Hans Kers tel.: 074-2777092

Coördinator ringtraining : Hans Kers tel.: 074-2777092

S.v.p. bij verhindering afmelden bij uw instructeur en niet bij Manege het Rutbeek

Instructeurs puppy, gedrag en gehoorzaamheid

INLICHTINGEN & OPGAVE
CURSUSSEN:

Elly Rupert tel.: 053-4779112

TRAININGSACCOMODATIE:
Manege Het Rutbeek

Haaksbergersstaat 1045
7548 PW Enschede

Instructeurs ringtraining

Instructeurs behendigheid
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Een goede organisatie is van groot belang voor elk bedrijf, maar zeker zo
belangrijk voor elke vereniging. Dat wij als vereniging een groot organisatorisch
vermogen hebben blijkt wel uit het feit dat dit jaar de THSV alweer 15 jaar
bestaat. In deze 15 jaar zijn er veel veranderingen geweest, veranderingen
binnen het bestuur, veranderingen in het instructeurs aanbod en niet te
vergeten drie grote  verhuizingen. Wat gelukkig niet is veranderd binnen de
vereniging is onze doelstelling in het trainen van baas en hond, terwijl er om
ons heen het een komen en gaan is van hondenscholen die er een andere
methode op na houden en regelmatig deze methode weer aanpassen omdat de
consument daar om vraagt, deze scholen moeten wel mee gaan met de
consument omdat ze commercieel zijn. Ik zeg niet dat deze methodes niet goed
zijn, maar regelmatig komen baasjes met hun hond die eerst bij een andere
school hebben getraind er ook van terug en kiezen toch voor de directere
aanpak van onze vereniging. Nogmaals er zijn  vele wegen die naar Rome
leiden. Gelukkig maar dat er keus is, dan kan men kiezen wat het beste bij de
baas past.
Een 15 jarig bestaan van een vereniging is natuurlijk ook reden voor een feest.
Op 5 september as. houden wij een open dag met diverse shows en
demonstraties. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die deze dag kunnen
helpen, meld je aan bij Alex Rupert.
Aansluitend op deze dag is er de jaarlijkse BQQ. Dit keer wordt deze op ons
eigen veld gehouden en hopelijk kunnen wij dan samen tevreden en blij
terugkijken op een hele mooie dag.

Groetjes,
Anita
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Voorjaarswandeling.

Op 19 april was het weer zover.

10.00 uur de koffie staat klaar bij Frans in de kantine. Met een plakje krentenwegge
zodat we flink wat energie kunnen opdoen voordat we aan de wandeling beginnen!
De opkomst is weer goed net als afgelopen najaarswandeling. Dit keer starten we met
z’n allen tegelijk. Een club van ongeveer 30 honden met een dubbel aantal baasjes.

Sjonge wat een club bij elkaar zeg! Alle honden in eerste instantie maar aan de lijn want
het eerste deel van de wandeling moeten ze zich nog even gedragen. Na zo’n kwartier
lopen zijn de baasjes inmiddels al wat meer verspreidt en komt de eerste zandweg in
zicht.
LIJNEN eraf! Wauw wat een energie hebben onze honden toch, ze leggen de route wel
10 keer vaker af!

Voorjaarswandeling



10



11

Tijdens de wandeling lopen
we over een stuk heide,
honden moeten uiteraard wel
aangelijnd, maar ja dat is een
goede oefening!

Tussendoor is er een drinkstop voor de honden en de groep voegt zich weer bij elkaar.
Alle baasjes opgelet we mogen weer rennen! Zand in zicht!!!!
Heerlijk ook om te merken hoe goed het onderling met de honden gaat! SUPER!
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Moe maar voldaan duiken we met z’n allen op het eind van de wandeling op het terras
bij Frans en kletsen nog wat na.
Mooie route en zeer geslaagd om met de hele groep tegelijk te lopen!
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Wanneer u met vakantie gaat of door omstandigheden niet voor uw kat(ten) kunt zorgen
biedt “De Pitstop” kattenservice aan huis.

- De kat blijft in z’n vertrouwde omgeving.
- De post en planten worden verzorgd.
- Medische zorg, indien nodig.
- Controle van uw woning tijdens uw afwezigheid.

Bel vrijblijvend voor informatie

Monique De Heus
053-8500515 of 06-54673083

U gaat even op pad?
Wij staan garant voor een liefdevolle verzorging van uw kat!
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Een van de moeilijkste dingen is het leren uw lijn los te laten hangen. Maar hoe
minder druk er op uw lijn staat, hoe meer positieve invloed u op het gedrag van
uw hond heeft. Juist via het strak houden van uw lijn communiceert u met uw
hond op een negatieve manier. Uw hond voelt uw kleinste spanning
onmiddellijk als de lijn strak staat. Hij herkent uw kleinste gebaartjes, het even
ietsje inkorten, met een extra vinger strakker vasthouden, alles. Uw hond zal
hierop negatief naar bijvoorbeeld een andere hond reageren.

Zo houd u de lijn vast
Neem met uw rechterhand de lus van uw riem vast door vier vingers door de lus
heen te steken en de duim er losjes op te leggen. Op deze manier kan uw hond
nooit door een onverwachte beweging ontsnappen, en daarmee is een stukje
veiligheid voor anderen gewaarborgd. Vervolgens houdt u de lijn met uw
linkerhond vast en wel zo dat de lijn in een lus kan hangen. Houd uw handen op
taillehoogte. Alleen als u zich daaraan houdt, bent u in staat de lijn te laten
vieren als deze strak komt te staan als uw hond met iets anders bezig is dan
met u. Het bewerkstelligen van een slappe lijn is essentieel voor een
succesvolle training.

Succes!



15

Zwemmersstaart

Zwemmersstaart (andere benaming hiervoor is cold water tail CWT)
is een gekneusde staart. De staart hangt dan slap naar beneden en kwispelt
niet meer. Dat kan vanaf de staartaanzet zijn, maar ook na een paar centimeter.
De hond heeft pijn. Het komt vooral voor bij werkhonden, zoals bijv. Retrievers,
Engelse Setters, Beagles, Foxhounds en English Pointers.

Typerend voor deze 'slappe pijnlijke
staart' is, dat de staart vanaf de
staartwortel voor ongeveer 1/3 van de
totale staartlengte horizontaal staat en
ongeveer 2/3 haaks naar beneden is
gericht. De staart blijft in deze positie
staan, zelfs wanneer de hond actief of
enthousiast is, m.a.w. hij kan bijv. niet
meer kwispelen, heeft moeite met te
gaan zitten etc.
Het ontstaan van een zwemmersstaart is
niet erg duidelijk, maar het kan ontstaan
na het zwemmen (niet alleen in koud
water, maar ook in te warm water) of na
inspanning van de staart.

De 'behandeling' bestaat uit rust en een tochtvrije en warme omgeving
(kamertemperatuur). Pas op met het geven van pijnstillers. Na een paar dagen
tot hooguit 2 weken gaat het vanzelf weer over. U kunt eventueel wel 2x daags
een kwartiertje een infrarode lamp gebruiken.
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Bron: www.tweevoeter.nl

Wandelen met de hond

Lekker er op uit met uw trouwe viervoeter. Voor u een heerlijke wandeling en
ook uw hond dartelt vrolijk om u heen. Maar waar gaat u wandelen? Mag uw
hond wel los lopen? En waar mag uw viervoeter mee tijdens het hoogseizoen?
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Om u op weg te helpen en inspiratie te geven heeft de ANWB speciale gidsen
met allerlei interessante weetjes en tips, leuke wandelingen en losloopgebieden
per provincie voor uw hond. In de laatste uitgave vindt u zelfs 86 plekken voor
waterpret, dus lekker afkoelen in het water!  En om alvast enthousiast te
worden: Hieronder treft u een aantal gratis routes, zodat u meteen op pad kunt!

Wandelen met de hond
> Gratis route Amsterdam
> Gratis route Staphorst

Honden welkom
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Zin in weekendje weg maar absoluut geen zin om de hond thuis te laten? Neem
uw viervoeter mee! Vanaf nu hoeven deze gezinsleden tijdens tripjes in eigen
land niet meer gescheiden te worden. “Honden welkom” is de gastvrije titel van
de nieuwste accommodatiegids van de ANWB. De gids Honden welkom bevat
meer dan 1500 overnachtingadressen in Nederland waar zowel honden als hun
eigenaren terecht kunnen. Naast algemene informatie over o.a. ligging,
recreatiemogelijkheden, en sanitair geeft de gids ook aan welke
hondenvoorzieningen de accommodatie heeft (zoals een hondenmand- of -
bench) en of er speciale huisregels voor de viervoeters gelden.

Bestel ‘Honden Welkom’
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SLACHTHUIS HAAKSBERGEN BV
Spoelsterstraat 53, 7481 KE Haaksbergen

Telefoon 053-5721806

VERS RUND- EN VARKENSVLEES VAN EIGEN SLACHTING

Tevens alles voor uw hond:
Runderkopvlees € 0.75 per kilo
Rundergehakt    € 1.50 per kilo

Gerookte mergpijpen € 1.50 per stuk
Verse mergpijpen en kauwbotten gratis

Verse runderpens gratis af te halen, alleen op donderdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 uur-12.30 uur en van 13.30uur-
16.00 uur

Fam: Stolmeijer 053-4322393 (privé)
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Even voorstellen is een rubriek, waarvoor we specifieke
leden van onze vereniging benaderen, om eens iets meer
over zich zelf te vertellen, te denken aan instructeurs,
bestuursleden en diverse commissieleden. Kortom die
mensen, waar de leden vaak iets mee te maken krijgen. Je
kent ze vanachter de bestuurstafel, of van de maandagavond
als bijvoorbeeld instructeur op het veld. Maar wie is de
persoon in kwestie nu eigenlijk en nieuwsgierig als we zijn,
wat doet hij of zij voor de kost of voor onze vereniging

Henriëtte Härle

Hallo, mijn naam is Henriëtte Härle. Ben getrouwd met Guido en heb 2 dochters
van 14 en 8 jaar oud.
Erik en Anita hebben mij gevraagd of ik les wilde gaan geven bij de T.H.S.V.
Daar hoefde ik niet lang over na te denken, en heb inmiddels mijn eerste stage
bij de puppy’s gelopen.
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor het clubblad.
In 1988 kwam ik met mijn eerste hond , bouvier Bobby, bij de toenmalige T.K.V.
terecht voor de gehoorzaamheidstraining. Dit gebeurde toen nog aan de Groot
Brunnink straat. Wij hebben daar altijd met veel plezier gelopen, of moet ik
zeggen gerend, want Bobby kon niet loslopen. Zodra hij hoorde en voelde dat
hij “los”  was ging hij ook los. Lang leve de vrijheid.
Er waren toen nog omheinde velden, dus hij kon nooit weg lopen. Maar aan al
dit leuks kwam een eind. Bobby werd ziek en is in 1998 ingeslapen. Onze
oudste dochter , toen 3, vond andere honden ineens heel eng, dus hebben we
lang gewacht op onze tweede hond.
Pepper. Weer een bouvier, want dat was mijn eis. Als er een hond komt, dan
komt er een bouvier. Pepper is in december 2006 geboren, en in het voorjaar
van 2007 zijn we gestart met de puppycursus. Hier kregen we les van Karin. Na
deze met goed gevolg te hebben afgesloten, gingen we door naar de G.H.H. 1,
waar we les kregen van Moniek en Hans.
Hier gaat het er al wat meer op lijken, en worden de teugels wat aangehaald,
netjes volgen, commando hiiiieeeer, enz. Na deze cursus gaan we alweer door
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naar de G.H.H.2. En Pepper vindt het steeds geweldig. Zo gauw hij in de gaten
heeft dat het weer maandag is, wordt hij steeds enthousiaster. Ik mag weer
naar het veld. De G.H.H.2  hebben we gelopen bij Gerrit en Adri. Het
apporteren is nog niet zijn ding, maarja daar schijnen bouviers niet voor te zijn
geboren. Deze cursus hadden we bijna iedere maandagavond regen, maar
Pepper vind dit niet erg. Ook deze cursus met goed gevolg afgesloten en door
naar de G.H.H. 3.
Hier kregen we les van Erik. De eerste les al gelijk van de riem, en ja hoor het
gaat allemaal goed.  Aan het eind van de cursus volgt dan het EXAMEN, maar
gelukkig zijn we geslaagd.
Omdat Pepper nog jong is heb ik besloten om nog een keer de G.H.H. 3 te
lopen. Dit gaat lekker, maar ook hier zit natuurlijk weer een examen aan vast.
GEZAKT.  Dus we gaan het toch nog  maar een keer proberen. Pepper vindt
het geweldig als ik maandags avonds gekleed in de T.H.S.V. kleding beneden
kom en alles weer bij elkaar zoek. Apport, wat lekkers. Hij springt me blij
tegemoet.  IK mag weer!!!!!

Tot ziens op het veld,
Henriëtte en Pepper
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HIER HAD UW (KENNEL)
ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN VOOR
EUR 25,00 PER JAAR.
OF EEN HELE PAGINA VOOR
EUR 50,00 P/JAAR

Wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met Anita Bosman,
telefoon: 053 - 4361948
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Polski Owczarek Nizinny (Poolse herdershond)

De Polski Owczarek Nizinny ( of Berge Polonais de Vallée, Herdershond van de
Vallée ) is één van de Poolse Herdershonden, ook wel vaak Nizinny genoemd.
Dit ras komt uit de laagvlakte, terwijl de andere Poolse Herdershond ( de
Tatrahond ) uit de hoogvlakte komt.  Volgens sommigen is het ras met de
Hunnen naar Polen gekomen. Volgens andere bronnen is de Nizinny het
resultaat van een kruising rond de 16de eeuw, tussen een Puli en andere Berg-
Herdershonden.  Een noodzakelijke kruising, omdat men een werkhond wou die
zich in het Poolse landschap zou kunnen handhaven en die niet door het ruwe
klimaat zou worden aangetast.  Vooral in de omgeving van Wojewodschaft
Bydgoszsz hielden boeren een dichtbehaard Herdershondje, dat verwantschap
vertoonde met onder andere de Schapendoes, de Bearded Collie en de Bobtail.
Dit hondje was een veelzijdige helper van de herder. Het duurde echter een tijd
voordat het ras de aandacht kreeg van kynologen en werd tentoongesteld.  Op
een gegeven moment was er een reu, "Smok" genaamd die qua uiterlijk en
innerlijk ideaal was.  Deze hond werd de grondslag voor de verdere fok.
Mevrouw Danuta Kordegarda bouwde een prachtige stam op deze hond.  Dit
was noodzakelijk want het ras was tijdens de tweede wereldoorlog met
uitsterven bedreigd.  In 1963 werd het ras erkend door de FCI.  Momenteel
geniet dit ras een steeds groter wordende populariteit en komt steeds vaker op
tentoonstellingen voor.  De Nizinny wordt gebruikt als vee- en schapenhoeder,
waakhond en gezelschapshond.
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Dit is Joep, hier een pup van 13 weken.

De Polski Owczarek Nizinny is een middelmatig grote hond, compact gebouwd,
sterk en gespierd. Het lichaam is matig lang met brede en diepe borst. De
ribben zijn goed gerond. Licht gebouwde benen, niet te kort doch sterk.  Matig
lange hals zonder keelhuid. Elke kleur en aftekening zijn toegestaan. Het hoofd
is matig groot, goed in verhouding en zeker niet grof. Beharing dicht op de
schedel. De schedel verhoudt zich als 1:1 tot de voorsnuit. Eventueel is de
voorsnuit iets korter. Matig brede schedel, licht gewelfd. De stop is goed
aangegeven. Rechte neusrug en krachtige kaken. Grote donkere neus met
goed geopende neusgaten. Middelmatig grote ogen, ovaal van vorm, met een
levendige en doordringende blik. Oren van middelmatige grootte, hartvormig
breed en hoog aangezet. De voorkant van het oor ligt tegen de wang aan. Deze
honden hebben een schaargebit. De staart is gecoupeerd of van nature zonder
staart. De voeten zijn ovaal, met gesloten, iets gebogen tenen.  Nagels zo
donker mogelijk. De vacht is lang, dicht en grof. De ondervacht is wollig en
dicht. Lange hoofdharen bedekken de ogen op karakteristieke wijze. De vacht
dient het best dagelijks geborsteld te worden. De schofthoogte bij reuen is 45
tot 50 cm en bij teven 42 tot 47 cm. Het gewicht bedraagt 15 tot 20 kg.
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Dit is de vader van Joep

AARD : de aangeboren herdersinstincten van
het ras hebben zich goed aan het hedendaagse
leven aangepast.  De hond is aanhankelijk,
oplettend en moedig.  Het is een intelligente
hond met een sterke persoonlijkheid en een
opvallend sterk herinneringsvermogen, die zich
dominant gaat opstellen, veel blaft en ook
bezitterig is.  Hij is wel zeer trouw en dol op zijn
baas en de kinderen.

ACTIVITEIT : in principe is dit geen stadshond, al heeft hij zich
daaraan aangepast.  Het is wel een hond die zich goed voelt op de buiten
en bestand is tegen een leven onder slechte weersomstandigheden.  Hij
heeft veel beweging nodig om in conditie te blijven.

OPVOEDING : deze hond is wantrouwend tegenover vreemden en
daardoor een uitstekende waakhond.  Hij heeft beslist een consequente
opvoeding nodig.

Bron: www.worldwidebase.com
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Bij ons kunt u terecht voor:

Een totale behandeling bestaande uit:
Plukken
Trimmen
Knippen

Kammen en of borstelen
Wassen
Föhnen

Uitplukken en schoonmaken van de oren
Knippen van de nagels

Als u geen totale behandeling wenst, dan kunt u gerust na
afspraak komen om één van de bovenstaande onderdelen te

laten uitvoeren

Trimsalon  Hoge Boekel
Klein Boekelerveldweg 2

7531 HD Enschede
Telefoon: 053-4350037
Fax:      053-4326746

http://home.planet.nl/~ge.bruintjes/

TRIMSALON HOGE BOEKEL
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 Beste mensen van de THSV,

De zomer staat weer voor de deur… 22 juni is al weer de laatste les van deze
cursus. Wat gaat het toch weer snel!
Hond en mens kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie…

De nieuwe cursus zal gaan starten op 7 september.

Toch is er tijdens de zomerstop een leuk alternatief op de maandag avond;
Bij voldoende deelname  zullen er op maandagavond prachtige wandelingen
zijn. U kunt  genieten van de prachtige omgeving van manege Het Rutbeek en
uw hond kan zich lekker uit leven..

Ook zullen de toestellen van behendigheid opgesteld staan zodat uw samen
met uw hond actief bezig kunt zijn. Dus ook voor de mensen die benieuwd zijn
of dit iets zou zijn voor u en de hond… u bent van harte uitgenodigd om eens
een kijkje te komen nemen en deze leuke sport uit te proberen.

Kortom… ook tijdens de zomervakantie genoeg te doen voor u en uw hond!

Aanvang: maandagavond om 19.30 bij Manege Het Rutbeek… Tot dan!!!
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22-06-09 Laatste les
25-06-09 Examens GHH3

29-06-09 Instructeurvergadering

05-09-09 Open dag THSV ter gelegenheid van
ons 15 jarig jubileum

31-08-09 Info avond nieuwe leden, 20.00
07-09-09 Aanvang nieuwe cursus
23-11-09 Laatste Les
25-11-09 Examens GHH3

07-12-09 Info avond nieuwe leden, 20.00
14-02-09 Aanvang nieuwe cursus

03-01-10 Nieuwjaarsborrel

ACTIVITEITEN
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