
We wensen deze gastgezinnen heel veel 

plezier voor het aankomende jaar. 

Nieuwe aanwinsten

Buick is een aan-

gekochte kortharige 

Collie van circa acht-

tien maanden die nu 

wordt getraind door 

Marieke de Haart. 

Het is de bedoeling 

dat Buick een signaal- 

of ADL-hond wordt.

Overdracht/trainingsschool

De eerste groep afgetrainde seizurehonden 

is mee naar huis gegaan met hun nieuwe 

baasjes, het gaat hierbij om:

     Cuinta, gastgezin was familie Van Dom-

melen.

Hondennieuws – Nieuwe pups

     Desmo, labrador, geplaatst bij familie 

Hengstler te Oss.

     Doerak, labrador, geplaatst bij familie 

Van Hoeven te Oyen.

     Dobbe, labrador, geplaatst bij familie 

Kuijpers te Engelen.

     Catch, kruising labrador/chesapeake 

bay retriever, geplaatst bij familie                                                                    

Bouwmans te Apeldoorn.

     Coda, koningspoedel, geplaatst bij 

familie Van Buuren te Apeldoorn.

     Cody, golden retriever, geplaatst bij 

familie Van Kempen te Apeldoorn.

     Castor, koningspoedel, geplaatst bij 

familie Van Slooten te Hattem.

     Clever, labrador, geplaatst bij familie 

Den Uijl te Apeldoorn.

     Donja, labrador, geplaatst bij familie 

Bakkers te Zutphen.

     Dido, golden retriever, geplaatst bij 

familie Manders te Oss.

     Dustin, golden retriever, geplaatst bij 

familie Plomp te Leuvenheim.

     Duster, golden retriever, geplaatst bij 

familie Van Gorp te Oisterwijk.

     Cedé, markiesje, geplaatst bij familie 

Giroldi te Ede.

     Dizzy, markiesje, geplaatst bij familie 

Broeksteeg te Berghem.

     Fils d’or (gouden zoon), golden re-

triever, geplaatst bij familie Heijn te 

Gasselte.

Het nieuwe jaar is weer begonnen 

en zoals jullie in deze nieuwsbrief 

kunnen lezen zijn er veel nieuwe 

pups aangekocht. Een goed begin 

van 2007!! 

Managementnieuws

Ook hebben op 22 en 23 januari de nieuwjaars-

borrels voor de vrijwilligers plaatsgevonden. 

Het was weer een gezellig samenzijn en onder 

het genot van een hapje en drankje hebben we 

met elkaar kunnen bijpraten. Tijdens deze 

borrels zijn ook de wijzigingen op vrijwilligers-

gebied gepresenteerd. Deze wijzigingen staan 

omschreven in de nieuwe ‘informatiemap vrij-

willigers’ die aan de aanwezigen is uitgereikt. 

Bent u niet aanwezig geweest dan wordt deze 

informatiemap per post aan u toegestuurd. Wij 

hopen dat u deze map met veel plezier en inte-

resse zult lezen en dat u hierdoor meer inzicht 

krijgt in Stichting Hulphond Nederland, de ver-

schillende soorten vrijwilligerswerk en regelin-

gen die voor u gelden. Met vragen over de in-

houd van de map kunt u altijd terecht bij uw 

contact persoon. Wie uw contactpersoon is 

kunt u terugvinden in de informatiemap. Heeft 

u daarnaast ideeën of tips ter verbetering van 

de map of op vrijwilligersgebied dan kunt u 

deze mailen naar info@hulphond.nl. Wij zien 

uw reacties graag tegemoet!! 
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EVEN VOORSTELLEN...
JACQUES RAS

     Arak, gastgezin was familie Van der Steeg.

     Cisko, gastgezin was familie De Wever.

Een tweetal honden heeft de trainingschool 

met succes doorlopen en krijgt nu thuis-

training bij hun nieuwe baasjes:

     Whoopy is geplaatst bij John Laaracker te 

’s-Hertogenbosch, gastgezin was de familie 

Prins, fokgastgezin Hanita Broeksteeg.

     Viën is geplaatst bij Cockie Jansie te 

Arnhem. Gastgezin was familie Broekman, 

fokgastgezin Gerda de Best. 

Yoerie is begonnen met een externe training 

nadat het matchbezoek goed was verlopen.

‘Door naar de volgende ronde’ 

Op zondag 21 januari zijn de volgende 

honden ingeleverd op de locatie Valther-

mond voor de verdere aftraining: Abell, 

Aiyta, Buddie, Benji, Berry, Chyra en 

Casper. Woezel, Wayne, Xiva en Bram 

hebben inmiddels hun plekje gevonden in 

Herpen.

Wederom bedanken we de gastgezinnen voor 

hun enorme inzet in het afgelopen jaar.

‘Niet door naar de volgende ronde’

Helaas zijn Zosja en August afgekeurd 

als hulphond vanwege gedrag, Jessie en 

Balou vanwege slechte heupen en Zobra 

vanwege een hernia. 

Uiteraard zijn we al druk bezig met het 

herplaatsen van deze kanjers. Ook de gast-

gezinnen van deze honden willen wij enorm 

bedanken voor hun inzet. 

Even voorstellen…

Mijn naam is Jacques 

Ras. In april 2007 ben 

ik zes jaar met veel 

plezier als vrijwilliger 

actief voor Stichting 

Hulphond Nederland 

op de locatie Herpen.

Voor die tijd was ik directeur van het Carmel 

College Ravenstein. Nu ben ik, naast mijn be-

trokkenheid bij Hulphond Nederland, vooral 

adviserend en bestuurlijk actief voor allerlei 

instellingen en organisaties die zich richten 

op wonen, zorg, welzijn, leefbaarheid kleine 

kernen, cultuur en onderwijs. Kortom een 

goed gevulde agenda…

Binnen hulphond ben ik een beetje een 

buitenbeentje. Een vreemde, maar gewaar-

deerde ‘hulphond’ voor de aftrainers. Na een 

gedegen interne stoomcursus ‘hoe moet ik 

als fi etsjacques met toekomstige hulp honden 

omgaan?’, fi ets ik drie ochtenden van 8.30 

tot 9.30 uur met de aan mij toevertrouwde 

leerlingen in de Herpse buitenlucht. Op die 

manier draag ik mijn steentje bij aan de ont-

wikkeling en op leiding van een toekomstige 

hulphond.

Hartstikke mooi; contact met de honden-

trainers en alle hulphonden en we blaffen 

allemaal zoals we gebekt zijn!! Wat opvalt 

is de grote betrokkenheid en belangstelling 

voor mij als RAS-hulphond. Naast dit mooie 

buitenwerk maak ik ook nog deel uit van de 

werkgroep die het vrijwilligersbeleid vorm-

geeft met als visie ‘duidelijk, betrokken en 

in beweging’. De werkgroep heeft haar 

werkzaamheden bijna afgerond en zal op de 

nieuwjaarborrels haar werk presenteren.

Arak

Jacques Ras



Na een periode van gastgezinnen werven en 

een zoektocht naar een locatie zijn we eind 

2006 van start gegaan met de puptraining 

in Apeldoorn. We wilden jullie graag een 

foto van deze super locatie laten zien 

met een gezellige trainingsruimte binnen en 

buiten een mooi trainingsveld met allerlei 

attributen…

De weekendhulpen in het zonnetje 

gezet door Monique Verweij

De weekendhulpen, dit zijn geweldige vrijwil-

ligers die oppassen op de honden als ik een 

weekend vrij wil of vergaderingen heb! We 

komen twee keer per jaar bij elkaar om mijn 

afwezigheid en de planning te bespreken.

Uiteraard ben ik altijd bereikbaar voor de 

weekendhulpen en als iemand een keer niet 

kan wordt onderling geregeld wie wel 

aanwezig is. Als ik een weekend weg ben 

wisselen verschillende weekendhulpen elkaar 

af. Het is dan ook niet zo dat één weekend-

hulp het hele weekend op het trainings centrum 

bij Stichting Hulphond Nederland verblijft. En, 

als iemand zondagavond eerder naar huis wil 

dan neem ik het weer met veel liefde van hem 

of haar over. Voor mij is het altijd even wennen 

als ik niet zelf voor de hondjes hoef te zorgen. 

Maar omdat ik weet dat ze in hele goede 

handen zijn ga ik met een gerust hart van huis, 

dat is zeker!! 

Graag stel ik de weekendhulpen 

aan jullie voor:

 Antoinette en Peter Vertogen. Zij hebben 

zelf twee golden retrievers en wonen in het 

dorpje Zeeland. Patricia en Luc Bouwers. Zij 

hebben een labrador retriever en wonen in 

Venray. Gerrie en Jan Poorterman. Zij heb-

ben een golden en een labrador retriever en 

wonen in Groesbeek.

En dan komen Leonie en Wendy ook nog ie-

dere donderdagavond, zodat ik heerlijk kan 

gaan paardrijden. Leonie en Wendy 

wonen in Herpen en zijn de dochters van 

onze trimster familie De Best.

De weekendhulpen laten de honden uit, 

geven ze eten en knuffelen ze veel. In het 

weekend beginnen ze ’s morgens rond ne-

gen uur, laten eerst de honden uit en geven 

ze hun ochtend maaltijd. De gehele dag 

door gaan de honden in paren van twee 

naar buiten, zodat ze even lekker kunnen 

spelen en hun behoeftes kunnen doen. 

Tussen vijf en zeven uur geven ze de honden 

hun avond maaltijd, waarna ze lekker gaan 

slapen tot half tien. Dan mogen ze voor de laat-

ste keer naar buiten. Daarna gaat de nacht in!

De weekendhulpen werken allemaal met veel 

plezier en vol overgave en daar wil ik ze op deze 

plek hartelijk voor danken!!!!

Monique Verweij 

Beheerster van het trainingscentrum 

te Herpen

Collecteproject 

geweldige opbrengst 2006!!!

Dit jaar heeft het collecteproject een record-

bedrag opgeleverd. Ruim € 67.000,00 is er op-

gehaald. Echt grandioos! Alle vrijwilligers dan 

ook heel hartelijk dank voor al jullie inzet, 

zonder jullie zouden we zeker niet tot zo’n 

mooi resultaat zijn gekomen. Hopelijk mogen 

we ook in 2007 op net zoveel enthousiasme 

van jullie rekenen en wie weet lukt het ons 

met zijn allen dit fantastische bedrag toch nog 

te overschrijden. Een mooie uitdaging voor ons 

samen?! Enorm bedankt voor al jullie hulp 

én steun!! Hartverwarmend!

Dankbaar vrijwilligerswerk

Regelmatig krijgen wij leuke berichten van de 

coördinatoren van het collecteproject. Sommi-

ge berichten springen er echt uit. Zo kwam 

onze vrijwilligster Cora Wiggelman uit Elst de 

NIEUWE LOCATIE PUPTRAINING

Apeldoorn



25
44

-0
63

-0
01

Colofon
Hulphond Nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Hulphond Nederland, 
Postbus 24, 5373 ZG  Herpen, 0486 - 41 18 78, 
info@hulphond.nl, www.hulphond.nl

Jaargang 2, nummer 1, januari 2007

Redactie:
Dini Verlaan, Ellen van Son, Janet van Keulen, 
Sylvia van Daatselaar, Willem Moraal en Willy Bos.

Realisatie: DE HEEREN Reclame Marketing, 
Heerenveen

collectebus net voor oud en nieuw legen bij 

Bakker Bart. Men vond het zo ge  weldig dat 

ze al dit werk vrijwillig doet, dat ze een 

zak oliebollen mee kreeg. Een uitstekend 

com pliment voor al het goede werk dat alle 

vrij willigers doen, blijkt wel uit deze geste!

Contactpersonen met 

betrekking tot het collecteproject

Voor het collecteproject zijn twee aanspreek-

punten:

     Sylvia van Daatselaar: zij is de landelijke 

coördinator van het collecteproject. Met al je 

vragen kun je bij haar terecht. Zij is bereik-

baar via telefoonnummer 0486 – 422 723 of 

mobiel via 06 55 877 455, tevens per mail 

via: s.vdaatselaar@hulphond.nl. Op vrijdag is 

Sylvia niet bereikbaar.

     Ria Reusink: zij is het aanspreekpunt voor 

alle vrijwilligers in de provincie Gelderland. 

Vrijwilligers uit deze provincie kunnen met 

vragen bij haar terecht. Zij is bereikbaar via 

telefoonnummer 0488 – 45 40 44 of per 

mail: hansreusink@hetnet.nl. Het heeft de 

voorkeur haar in de ochtenduren te bena-

deren.

Uitnodiging overdracht Yazu

In de bosrijke omgeving op de Hoeve bij Kasteel 

Heeswijk-Dinther waren wij, als gastgezin, uit-

genodigd om de overdracht van Yazu mee te 

mogen maken. De kennismaking met zijn 

nieuwe ‘baasje’ en de training hadden daar 

plaatsgevonden. Mijn man en ik waren vanuit 

Emmen overgekomen om samen met het 

andere gastgezin, de familie Lagarde, hiervan 

getuige te zijn. Wij werden hartelijk ontvangen 

met een hapje en een drankje en meteen  

werden wij voorgesteld aan de nieuwe bazin 

van Yazu: Agmaja Kolman uit Bergen op Zoom. 

Ook trof ik tot mijn ver bazing Marieke, een 

trainster uit Valthermond. Het was heel gezel-

lig om samen met hen de er varingen van toen 

en de laatste trainingen van nu te delen en 

de ondeugende eigenschappen van Yazu nog 

eens de revue te laten passeren. Ook werd het 

samen gemaakte fotoboek aan Agmaja over-

handigd. Hierna werd er een voor treffelijk koud 

en warm buffet geserveerd, waarbij de compli-

menten op zijn plaats waren voor de kok.

Na de soep werden wij blij verrast om samen 

de overhandiging te mogen doen en te zien 

hoe intens de band tussen Agmaja en Yazu al 

was gegroeid. Voor ons de eerste keer en heel 

bijzonder, daar hebben wij het allemaal voor 

gedaan!!!  Anderen zouden ook eens moeten 

ervaren hoe overweldigend dit moment is als je 

ziet hoe de hond is opgeleid. Iedereen was vol 

lof over het verblijf in de Hoeve en de sfeer 

tijdens het fantastische diner.

Gastgezin Martha Zwerink, Emmen. 

Tip van de maand - 

‘Fotografeer eens een pup’

1.  Neem het fotorolletje uit het doosje en doe het 

in uw camera (het rolletje natuurlijk);

2.   Haal het doosje uit de bek van de pup en gooi 

het in de vuilnisbak;

3.  Haal uw pup uit de vuilnisbak en haal de afval-

resten van zijn snuit;

4.   Monteer uw camera en maak deze gereed 

voor de eerste opname;

5.  Zoek uw pup en haal de vieze sok uit zijn bek;

6.  Zet uw pup op de plaats die u in gedachte 

had en neem enige afstand voor de foto;

7.  Zet uw pup terug op deze plaats en geef het 

commando Sit;

8.   Vergeet de mooie achtergrond en kruip met 

de camera in aanslag op uw knieën uw pup 

achterna;

9.  Stel uw camera met de ene hand in en lok 

uw pup met in de andere hand iets lekkers;

10.  Haal een zachte doek en veeg de neusafdrukken 

zorgvuldig van de lens;

11.  Probeer de aandacht van uw pup te krijgen 

door een piepbeestje op uw hoofd te zetten;

12.   Zet uw bril weer goed en fatsoeneer uw haar;

13.  Haal de camera onder de bank vandaan en 

controleer of deze nog werkt;

14.  Spring tijdig overeind, neem uw pup op en zeg; 

‘Foei dat moet je buiten doen!’ Roep uw partner 

om bij het opruimen van het ongelukje te helpen;

15. Neem een dubbele whisky met ijs;

16.  Ga in een gemakkelijk leunstoel zitten en neem 

u voor vanaf morgen Sit te gaan oefenen.

TIP VAN DE MAAND


