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  WIKKIE AAN HET WOORD 

Beste hondenliefhebbers, hier is al weer de 3e Wikkie van 2021. 

Via de “Wikkie” wil de hondenvereniging W.I.K. informatie geven 

over verschillende ontwerpen die er leven binnen onze vereniging. 

Bijvoorbeeld dat er weer ingeschreven kan worden voor een nieuw 

cursusblok of welke bijzondere gebeurtenissen er zijn binnen de 

vereniging maar ook leuke honden weetjes. 

 

Het is de bedoeling dat Wikkie 3 x per jaar verstuurd wordt via de 

mail.  

Natuurlijk is het altijd mogelijk om je uit te schrijven mocht je niet 

geïnteresseerd zijn. Dit kan wel het gevolg hebben dat je niet tijdig 

op de hoogte bent van inschrijven op de aangeboden cursussen. 

Wikkie ontvangen zonder lidmaatschap? Dat kan ook! 

Ook als je niet lid bent van de vereniging kun je Wikkie ontvangen. 

Dit kan door je in te schrijven zonder lidmaatschap via de website. 

Klik hiervoor op de hond “Wikkie” hieronder: 

 

“Hoera de 

Wikkie” 
 

mailto:karinrijks@hsvwik.nl?subject=inschrijven%20wikkie
https://www.hsvwik.nl/
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  CURSUSAANBOD EN INSCHRIJVEN 1E BLOK 2022 

Ondanks dat het Coronavirus dit jaar ons leven behoorlijk heeft beïnvloed en soms wat stil heeft 

doen staan, is 2021 omgevlogen. 

De maatregelen die versoepeld werden in de zomer omdat het de goede kant op leek te gaan, zitten 

we nu jammer genoeg toch weer in een welgenoemde “avond-lock-down”.  

Gelukkig mochten de buitensporten gewoon door blijven gaan en hebben we veel honden en hun 

baasjes op het WIK-veld met veel enthousiasme zien trainen en plezier zien maken. 

 

Wij gaan ervanuit dat de maatregelen voorlopig zo blijven en dat wij gewoon in januari fris van start 

kunnen gaan met het eerste cursus blok van 2022. 

 

Hieronder zie je het cursusaanbod voor het eerste blok van 2022. Vergeet niet voordat je inschrijft, je 

lidmaatschap te verlengen anders kan je niet inschrijven. 

 

Klik op de cursus die je wilt volgen. De link leidt naar de website van W.I.K. waar het aanbod en de 

cursus staat. 

Wil je precies weten welke cursus het meest geschikt is voor jou en je hond, kijk dat even rond op de 

website,” https://www.hsvwik.nl/ ”, klik op hond “Wikkie”. 

 
of neem contact op met W.I.K. door een mail te sturen naar: https://www.hsvwik.nl/contact/ 

 

Hieronder ziet u alle te volgen cursussen of hondensporten. Klik op de klink en u kunt meer 

informatie krijgen wat de cursus of sport inhoud. 

 

 Puppy Cursus 

 Jonge Basis Cursus 

 Basis Cursus 

 Gehoorzaamheid A 

 Gehoorzaamheid B  

 Gehoorzaamheid C 

   FCI Obedience  

   Engelse Obedience 

 Flyball 

 Agility (Behendigheid) 

 De gehoorzame neus 

 

  

Kijk rustig rond en schrijf u in! De uiterste inschrijfdatum is: 24-12-2021!!!!! 

Wees er snel bij, want VOL IS VOL !!! 

 

https://www.hsvwik.nl/
https://www.hsvwik.nl/cursus-pagina/
https://www.hsvwik.nl/contact/
https://www.hsvwik.nl/puppen/
https://www.hsvwik.nl/puppen/
https://www.hsvwik.nl/jonge-basis/
https://www.hsvwik.nl/jonge-basis/
https://www.hsvwik.nl/basis/
https://www.hsvwik.nl/basis/
https://www.hsvwik.nl/a/
https://www.hsvwik.nl/b/
https://www.hsvwik.nl/c/
https://www.hsvwik.nl/c/
https://www.hsvwik.nl/fci-obedience/
https://www.hsvwik.nl/fci-obedience/
https://www.hsvwik.nl/engelse-obedience/
https://www.hsvwik.nl/flyball/
https://www.hsvwik.nl/flyball/
https://www.hsvwik.nl/behendigheid/
https://www.hsvwik.nl/behendigheid/
https://www.hsvwik.nl/de-gehoorzame-neus/
https://www.hsvwik.nl/cursus-pagina/
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  W.I.K. WERKT SAMEN MET A&P TEAMWORK TRAINING 

 
Hondensport vereniging WIK werkt samen met A&P teamwork training. 

A&P teamwork training is een samenwerkingsverband tussen Astrid Helms en Paula Mak. Beide zijn 

vrijwillige instructeurs bij Hondensport Vereniging WIK. Hun dagelijks werk bestaan ook uit het trainen 

van honden en geleiders.  

 

Wat doet A&P teamwork training? Kijk op de website A&P teamworktraining  

In samenwerking met de WIK geven zij overdag in klein groepsverband gehoorzaamheidscursus 

(overbruggingscursus), speurlessen en detectielessen. 

Positief aan de slag gaan met de opvoeding van jouw hond of gewoon leuke cursus volgen, allemaal 

mogelijk. 

Samenwerken en plezierig trainen met je hond staat bij A&P centraal. 

Trainen op het behalen van successen voor de hond, hiervoor belonen voor het goede gedrag en 

proberen te voorkomen dat je hond de “fout“ in kan gaan. 

Successen, door het bieden van mentale uitdagingen of neuswerk, kunnen vaak een positieve bijdrage 

leveren tijdens de training.  

Positief trainen betekent niet dat we geen leiding geven aan de hond. 

Elke hond heeft sturing nodig. Het is aan ons baasjes om dit op de juiste manier te geven. 

Dat betekent dat je grenzen stelt in je training en in het dagelijks leven. 

Je komt tijdens de trainingen alles te weten over hondengedrag en hondentaal, zodat jij je hond leert 

te begrijpen en beter begeleiden. Relatie staat voor prestatie! 

 

Als u wilt weten of er een leuke cursus voor u bij zit, kijk dan op de onderstaande linken voor meer 
informatie. 
 

 A&P brugklas 
 A&P speuren 
 A&P detectie 

 

  DE GEHOORZAME NEUS 

 

In september is de nieuwe cursus “De gehoorzame neus” van start gegaan. Dit was niet tegen 

ongehoorzame reukloze hondenneuzen gezegd. Er werd namelijk enthousiasme ingeschreven en al 

snel zal de cursus helemaal vol geboekt. Wat een flitsende start!!! 

De cursus startte zoals alle cursussen bij W.I.K. met een informatieavond. Paula Mak vertelde vol 

overgave en passie wat je bij “De gehoorzame neus” te wachten zou staan. Je werd er nog meer door 

geprikkeld om snel aan de slag te gaan.  

 

Voor de hondenbaasjes die niet weten wat “De gehoorzame neus” inhoud, hier een korte 

samenvatting. Wie weet komen er nog meer gehoorzame hondenneusjes op af. 

 

Een combinatie tussen gehoorzaamheid en neuswerk!   

 

Gehoorzaamheid 

Tijdens deze cursus leer jij je hond "lezen" en negatieve gedragingen ombuigen naar positief gewenst 

gedrag, samenwerken en plezier beleven met je hond staat voorop!  

Er wordt op een leuke manier aan gehoorzaamheid gewerkt. 

Oefeningen uit gehoorzaamheidslessen en rally-o komen aanbod. Deze oefeningen worden aangeleerd 

door positieve versterking.  

Maar ook zelfbeheersing en rust bij de hond zijn onderdeel van deze cursus. 

 

 

 

https://www.ap-teamworktraining.nl/
https://www.hsvwik.nl/ap-brugklas/
https://www.hsvwik.nl/ap-speuren/
https://www.hsvwik.nl/ap-detectie/
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Neuswerk heeft zoveel voordelen! 

 
  

Een hondenneus is fenomenaal ! Het is een superzintuig van de hond wat zij graag gebruiken. Behalve 

dat de meeste honden het ontzettend leuk vinden om te doen kan het ook helpen bij sommige 

probleem gedragingen. Verder stimuleert het hun probleemoplossend vermogen en is het geestelijk 

vermoeiend. Als geleider en eigenaar leer je ook ontzettend veel van neuswerk doen met je hond want 

je leert je hond zijn lichaamstaal beter te lezen. 

 

Detecteren is een sport die je hond leert om een bepaalde geur op te sporen en aan de geleider te 

verwijzen dat de geur is gevonden. Detectie is een positieve, uitdagende activiteit die honden de 

mogelijkheid biedt om hun sterkste natuurlijke zintuig te gebruiken op een manier die leuk en boeiend 

is en die een basis van vertrouwen tussen de geleider en de hond opbouwt en versterkt. 

Alle honden kunnen leren detecteren. Ongeacht ras of leeftijd. Bovendien is het ideaal voor honden 

met gezondheidsklachten omdat we vooral gebruiken maken van denk- en neuswerk. 

Drukke, hyperactieve honden krijgen er rust door en leren zich te concentreren; onzekere honden 

bouwen zelfvertrouwen op. Na het detecteren is je hond moe en voldaan.  

 

Voor wie? 

• Je kunt je uitsluitend inschrijven voor deze cursus na het behalen van je gehoorzaamheid A   

            certificaat.  

• Sociale honden  

 

Helaas zijn er door veel interesse in deze leuke en afwisselde cursus maar beperkte plekken vrij 

VOL=VOL. 

 

  KERST EN VUURWERK GEVAAR 

 

Het is weer bijna kerst en ook de jaarwisseling staat voor de deur. Rond de kerst en oud & nieuw 

komen ook weer de waarschuwingen voor de gevaren voor onze viervoeters. Ik zet ze hierbij nog even 

op een rijtje : 

 

 

 

 Kerstballen, ze glimmen fantastisch en zijn 

verleidelijk voor de balfanaten, alleen verteren ze 

heel slecht en kunnen inwendig wat problemen 

veroorzaken. Ook kunnen scherven de kerstballen 

voetkussentjes beschadigen.  
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 Kerstboom, naalden van de kerstboom kunnen giftig zijn. Ook water waarin naalden hebben 

gelegen is giftig, evenals het water waarin de stam van de kerstboom staat.  

 

 Kerstversiering, prachtige glimmende slingers willen nog wel eens bewegen en kunnen een 

enorme aantrekkingskracht zijn voor onze viervoeters. Bij het opeten kunnen deze een 

darmverstopping veroorzaken.  

 

 Hulst, de  kerstroos, maretak en de kerstster, zijn prachtig tijdens de kerst maar helaas ook 

giftig voor onze huisdieren.  

 

 Dennenappels, deze zijn niet giftig maar worden tijdens het spelen ermee wel vaak ingeslikt. Ze 

kunnen zo verstopping in de darm veroorzaken en klem komen te zitten. 

 

 Een schaaltje kerstchocolaatjes voor de familie en vrienden maar niet voor de hond. Chocolade 

is (ook) erg aantrekkelijk voor onze viervoeters maar helaas ook giftig.  

 

 
 

 Botten, laat je hond niet meegenieten van het kerstmaal door hem een botje te geven van de 

bijvoorbeeld de kerstkalkoen. Botten kunnen splinteren en de maag of darmen doorboren.  

 

 Champagne, de kurk laten schieten uit de fles hoort bij het feestelijke begin van het nieuwe jaar. 

Het is voor je hond natuurlijk zeer aanlokkelijk om hier achteraan te rennen, maar het kan 

gebeuren dat ze deze inslikken en dit kan darmverstopping veroorzaken. Hou er ook rekening 

mee dat mocht de champagne op de vloer terecht komen, je hond hier niet bij kan komen want 

alcohol is giftig.  

 

 Oliebollen, rond 12 uur is het tijd voor de nieuwjaar knuffels en vuurwerk en staan de oliebollen 

soms onbewaakt op tafel, hier willen onze honden nog wel eens misbruik van maken om er 

vandoor te gaan met zo’n lekkere oliebol. De krenten of rozijnen in een oliebol kunnen giftig zijn 

voor honden.  

 

 Vuurwerk, veel honden zijn hier bang voor. Als je hond veel angst heeft voor vuurwerk laat hem 

dan niet los rond oud & nieuw. Ga alleen naar buiten om even zijn behoefte te doen (als ze dat 

al willen) en ga lekker binnen activiteiten met je hond ondernemen.  

 

Fijne en veilige kerstdagen.  

 
 


