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L ieve donateurs en vrien-

den,  

met het mooie weer van de afgelopen 

maanden zou je bijna vergeten dat de 

kerstdagen in zicht komen... Ook in de 

2e helft van het jaar bleven de katten 

en gevonden kittens binnenstromen. 

Gelukkig hebben de kittens vrijwel alle-

maal een goed huisje gekregen.  

Maar wat hebben we het druk gehad: 

veel dumpingen in het Robbenoord- 

en Dijkgatbos van zowel katten en kit-

tens als konijnen, hanen en kippen. 

Echt schrikbarend veel, heel triest dat 

dit nog steeds gebeurd. Vorig jaar 

hebben we in totaal 26 hanen en kip-

pen in opvang gehad, nu zitten we al 

ruim boven de 100! Er zijn vrijwel geen 

mensen die een haan een goed thuis 

willen en kunnen geven, daarom gaan 

de hanen naar het Ganzenparadijs in 

Dalen. Daar wordt een eenmalige ver-

goeding gevraagd van €25 per dier. 

Logisch, maar ook veel geld voor ons 

beperkte budget. Speciaal voor het 

bosgebied is een groep vrijwilligers 

inzetbaar als er een melding komt van 

achtergelaten dieren. We zijn super blij 

met hun inzet want het is niet echt 

eenvoudig om in zo’n groot gebied 

een dier (of dieren) te vangen.  

Voor de cijferliefhebbers onder ons: in 

vergelijk met 2017 hebben we nu al 

ruim 100 katten méér opgevangen. 

Mede dankzij Facebook en een goede 

chipregistratie, was er in 2017 een stij-

gende lijn in het herenigen van de ge-

vonden katten met hun baasje van 

27%. Dit jaar is dat aantal behoorlijk 

afgenomen naar slechts 12%. 

Een aantal dieren wordt in een zeer 

trieste staat gevonden. Uitgedroogd, 

ziek en bijna niet meer te redden. Maar  

we zetten ons meer dan 100% in om 

deze dieren een kans te geven op een 

dierwaardig leven, soms met een ge-

weldig resultaat en soms met een tries-

te conclusie…. 

Gelukkig is er steeds meer controle 

door buurtbewoners, mensen die het 

aangeven als er iets aan de hand is. Dit 

waarderen wij enorm want alleen met 

aandacht en oplossingsgericht denken 

én handelen kunnen problemen opge-

lost worden. We begrijpen dat er moed 

voor nodig is om als eigenaar aan te 

geven dat het zo niet langer kan en dat 

er een oplossing moet worden gevon-

den. Niet altijd is het mogelijk om de 

afstandskosten te betalen, zeker als 

geld de oorzaak van de problemen 

zijn. Alles bij elkaar telkens weer een 

aanslag op ons toch al niet zo ruime 

budget.  

Mede daarom hebben we een financi-

eel adoptieplan. Met een maandelijkse 

bijdrage ‘adopteert’ u een asieldier dat 

uw steun hard nodig heeft, omdat het 

dier niet zo makkelijk plaatsbaar is en/

of medische zorgkosten heeft. Het 

goede nieuws? Er zijn al 17 dieren 

(honden en katten) financieel geadop-

teerd, een fantastisch resultaat maar 

dat kan natuurlijk altijd beter.   

In deze nieuwsbrief komen onder meer 

onze gastgezinnen aan het woord, is er 

aandacht voor de jaarlijkse kerstactie 

Jolly Christmas en leest u alles over het 

financieel adoptieplan. Rest ons nog u 

allen hele fijne feestdagen, en vooral 

een gezond 2019 toe te wensen, dank 

voor uw steun! 

Bianca Engels, bedrijfsleider 

mailto:info@schuthok.nl
http://http/www.schuthok.nl
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U i t   d e   w i s t   u   d a t   h  o  e  k ... 

J o l l y   C h r i s t m a s  

W e krijgen 

van heel 

veel mensen alweer de vraag: 

gaan jullie nog een Jolly 

Christmas actie doen? Ik kan 

u hierbij vertellen, ja, we gaan 

het weer organiseren. Voor 

de mensen die nu denken 

waar gaat dit over, zal ik het 

u uitleggen. Er zijn vele die-

renvrienden die rond kerst 

onze asieldieren eens extra 

willen verwennen. Om nu te 

weten waar ze behoefte aan 

hebben, plaatsen we op onze 

Facebookpagina verlanglijst-

jes. Per dierenverblijf komt er 

een foto met verlanglijstje op 

te staan. Mocht u iets willen 

kopen dan kunt u hierop kij-

ken en het cadeau on-

der de kerstboom in het 

asiel leggen. Op eerste 

kerstdag worden de 

pakjes uitgepakt en aan 

het desbetreffende dier 

gegeven. Uiteraard 

wordt dit op foto vast-

gelegd en deze zijn te 

zien op onze Facebook-

pagina. Omdat de medi-

sche kosten dit jaar weer 

gestegen zijn, kunt u 

ook bij ons een waarde-

bon kopen. Deze mogen 

we inleveren bij onze 

dierenartsen voor medi-

catie. 

We hopen dat deze ac-

tie weer net zo succesvol 

wordt als voorgaande 

jaren. 
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U i t   d e   w i s t   u   d a t   h  o  e  k ... 

N u ongeveer een jaar in functie, dus via 

deze weg een korte introductie. Ik ben 

Peter Laan, sommige van jullie hebben mij al aantal keren 

op het Schuthok zien rondlopen. Inmiddels al weer 56 jaar 

oud, woonachtig in Callantsoog, heerlijk aan de kust. Ge-

trouwd met Els Laan, en de honden Smiley (Jack Russell) 

en Bono (Golden Doodle, en dan weten jullie meteen mijn 

muzikale voorkeur) maken de familie compleet. Oh nee, er 

zwemmen ook nog 2 goudvissen rond. 

Ongeveer 2 jaar geleden ben ik gestopt met werken, en 

ja, dan krijg je natuurlijk de nodige vrije tijd. Na een paar 

maanden ga je eens om je heen kijken, hoe ga ik deze 

vrije tijd invullen, en één ding hoorde daar sowieso bij, 

een vrijwilligersfunctie. Toen Els via de social media zag 

dat er bij het Schuthok een penningmeester werd ge-

zocht, was de keuze snel gemaakt (indien de rest van het 

bestuur uiteraard ook wat in mij zag). Niet alleen hebben 

wij Smiley uit het asiel (Amsterdam) ook Bono was voor-

bestemd om hier te belanden, dus deze hebben we toen 

ook maar geadopteerd.  

Nadat de sollicitatieprocedure met goed gevolg was afge-

sloten ben ik in mei 2017 aan de slag gegaan. Na een kor-

te inwerkperiode en de herverdeling van een aantal werk-

zaamheden binnen het bestuur, kan ik wel zeggen dat ik 

me er als de spreekwoordelijke (goud)vis in het water 

voel. Een organisatie die staat als een huis, met alles zijn/

haar eigen broek ophoudt en een gezonde financiële 

basis heeft. Niet alleen dankzij de bezieling van de 6 me-

dewerkers (onder leiding van Bianca) maar zeer zeker ook 

dankzij alle, onbetaalbare, vrijwilligers.   

Lang geleden ben ik ook penningmeester geweest van de 

Dierenbescherming Waterland (met ook een asiel), maar 

wat een verschil in cultuur. Aan alles kan je merken dat ‘t 

Schuthok een warm hart toegedragen wordt door de 

mensen en bedrijven in de regio. Volg alleen de social 

media maar, met name Facebook, en je ziet wat er alle-

maal aan giften en donaties binnenkomt, voor de dieren 

die het zo hard nodig hebben. Zelf probeer ik ook mij 

steentje bij te dragen, door zo weinig mogelijk geld naar 

instanties als accountant, banken en verzekeringskantoren 

te betalen. Inmiddels worden veel werkzaamheden intern 

gedaan, en met het geld dat we hiermee besparen kun-

nen we uiteraard weer de nodige hulp aan de dieren ver-

lenen. 

Ik zie het als mijn taak binnen het bestuur om een gezon-

de balans te vinden tussen dierenwelzijn en een stabiele 

financiële organisatie. Binnen het bestuur hebben we dan 

soms de nodige discussies, maar tot op heden zijn we er 

altijd uitgekomen. We kijken als bestuur vooruit. Wat heb-

ben we op korte en langere termijn nodig, en waar halen 

we de middelen vandaan. Het asiel is inmiddels 40 jaar 

oud, heeft hier en daar natuurlijk het noodzakelijk onder-

houd nodig, maar we weten waar we heen willen. Simpel-

weg nog 40 jaar, daarna kijken we wel weer…. 

Inmiddels weet ik ook het nodige van honden, Els is kyno-

logisch instructrice, maar de opvoeding in de praktijk 

brengen doe ik het niet echt. Waarschijnlijk werken mijn 

pogingen om een hond op te voeden averechts, maar dat 

kan ook komen door de aard van de Jack Russell. Ik ben 

inmiddels ook vrijwilliger bij Landschap Noordholland en 

zit in de technische commissie van het vakantiepark waar 

we permanent wonen. Dit tezamen met het hardlopen 

voor de conditie en het vele wandelen, al dan niet met Els 

en honden en de dagen zijn gevuld. Sterker nog, ik denk 

wel eens dat ik het rustiger had toen ik nog werkte. Maar 

het warme bad dat ‘t Schuthok heet, geeft veel voldoe-

ning.  

Speciaal voor deze introductie zijn we met het hele gezin 

(behalve de goudvissen dan) afgelopen zondag gaan 

wandelen in 

de Schoorlse 

duinen. Niet 

alleen is het 

hier prachtig 

wandelen, 

maar ik wist 

dat ze hier 

een prachtige 

weg hadden, 

waar ik dus 

op de foto 

wilde. Na 

ongeveer een 

uurtje wande-

len kwamen 

we hier langs, 

en de foto 

gemaakt, die 

hierbij is bij-

gevoegd.  

Tot zover mijn introductie, jullie zullen me nog vele malen 

zien in Den Helder. Vragen, spreek me gerust aan. Ik bijt 

niet !!! 

Even voorstellen… onze nieuwe penningmeester 
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U i t   d e   w i s t   u   d a t   h  o  e  k ... 

E erst mij zelf maar even voorstellen: ik 

ben Anouk, 30 jaar en ik heb 1 kat Rob-

by die nu 1,5 jaar bij mij woont. Het is een ‘TNR’ kat, 

gevangen met een vangkooi, 2x uitgezet en telkens 

weer in het asiel gekomen met een behoorlijke wond 

in zijn nek. Na zoveel keer medische zorg en revalide-

ren hebben we zo’n goeie band opgebouwd dat ik 

hem niet meer kwijt wilde ❤ 

Ik werk al 10 jaar vrijwillig bij ’t Schuthok en heb sinds 1 

oktober een contract gekregen! Een aantal maanden 

geleden kwam Bianca naar me toe en vroeg of ik be-

taald wilde komen werken. Dat betekende voor mij dat 

ik niet weg hoefde (re-integratietraject naar werk el-

ders) maar dat ik hier mocht blijven werken, met de 

beestjes. Hoe lastig en dubbel ik het ook vond omdat 

er toch veel dingen gingen veranderen, heb ik deze 

kans met beide  handen aangepakt. Wat is er mooier 

dan bezig blijven met waar je hart ligt   

Wat ik het allerliefste doe is van een kwattend, spu-

gende, bijtend, krabbend 

‘monster’ weer een leuke 

lieve kat maken! Her is 

gewoon hartverscheurend 

om zo’n hummeltje (ja, 

ook grote dikke katers zijn 

dan hummeltjes) in een 

hoekje te zien zitten of in de aan-

val te zien gaan. Wat hebben ze 

mee gemaakt dat ze zo het ver-

trouwen in ons mensen zijn kwijt 

geraakt…  Hoe doe je dat dan? vraag je je waarschijn-

lijk af, dat ga ik proberen uit te leggen.  

De eerste stap is vaak observeren, kijken waarom ze zo 

reageren zoals ze reageren: zijn ze bang, boos, ver-

drietig of getraumatiseerd? Geen angst hebben is ook 

onderdeel van het succes, niet bang zijn dat je gebe-

ten of gekrabd wordt. Dat probeer je natuurlijk wel te 

voorkomen maar je moet niet plotseling je hand terug 

trekken bijvoorbeeld. Vervolgens ga je kijken of ze 

naar alles zo reageren. Meestal triggert je hand heel 

erg dus wat ik doe is: ik wikkel een handdoek om mijn 

hand, a) om te voorkomen dat ik heel hard gebeten 

word   en b) omdat dat vaak minder heftig is voor 

de kat. Na best wel wat heftigheid van blazen en mep-

pen probeer ik ze op te tillen. Gewikkeld in een hand-

doek voelen ze zich veilig en gelukkig lukt het meestal 

binnen rede-

lijk korte tijd 

om te ont-

spannen en 

vandaaruit 

een band op 

te bouwen. Zo 

gaaf als ze je 

stem herkennen en uiteindelijk uit je hand eten en 

kopjes komen geven! 

Het koppel Thijs en Britt... 

Even voorstellen… Anouk 

 

H et koppel Thijs en 

Britt zijn geplaatst!!! 

 

De liefde is ontstaan in het asiel, en wat zijn ze verliefd op elkaar! En het hele goede nieuws is, 

dat ze voor altijd bij elkaar blijven! 
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AdoptiePlan 2.0 

Onderstaand overzicht geeft weer hoeveel dieren tot 1 december jongsleden ‘t Schuthok binnen zijn gekomen. 

Binnen gekomen in 2018  

Honden 60 Schildpadden 11 

Katten 398 Knaagdieren  9 

Konijnen 64 Hanen / kippen 107 

U i t   d e   w i s t   u   d a t   h  o  e  k ... 

 

Z oals u weet vangt Stichting Dierentehuis ’t 

Schuthok zwerf- en afstandsdieren op 

(honden, katten, konijnen en knaagdieren). De redenen 

voor afstand kunnen heel uiteenlopend zijn: door om-

standigheden niet langer in staat om voor het dier te 

zorgen, financiële problemen, of omdat het baasje ziek 

is geworden of zelfs overleden. Het komt ook voor dat 

een dier probleem gevend gedrag laat zien, soms met 

medische oorzaak, soms omdat baas en dier geen 

goede match zijn. Zwerfdieren kunnen dieren zijn die 

geen baasje hebben, gewond geraakt zijn of de weg 

kwijt. Soms is er zoveel gebeurd dat een dier het ver-

trouwen in mensen kwijt is geraakt. 

Veel dieren vinden relatief snel een nieuw baasje, voor 

anderen duurt het langer, de zogenaamde langzitters. 

Gewonde dieren kunnen veel zorg nodig hebben, denk 

aan medische onderzoek, bloedonderzoek, röntgenfo-

to’s, een operatie met daarna revalidatie, medicatie 

enz. enz. Dat alles kost veel geld. Juist voor deze die-

ren is er het AdoptiePlan: dieren die langer in het asiel 

zijn zoeken een financieel baasje. Na plaatsing stopt 

de adoptie. Hoewel, wij hopen natuurlijk dat u dan een 

nieuw adoptiedier uitkiest. 

 

Misschien is het voor u geen optie om een dier in huis 

te nemen, door allergie, te vaak van huis of om een 

andere persoonlijke reden. Ook dan kan het Adoptie-

Plan uitkomst bieden. U stelt zelf de hoogte van de 

bijdrage vast, er is geen minimum of maximum be-

drag, alle steun is welkom. 

 

 

Hoe werkt het?   

Heeft u belangstelling, dan maken we een afspraak om 

alles samen door te bespreken. U krijgt alle informatie 

van het dier van uw keuze en ook waarom juist dit dier 

in aanmerking komt voor ons AdoptiePlan. Als financi-

eel adoptant ontvangt u een mooie foto van ‘uw dier’ 

en zorgen we voor een regelmatige update hoe het 

met hem of haar gaat. Plus u ontvangt 2x per jaar de 

nieuwsbrief van ’t Schuthok. En om het nog persoonlij-

ker te maken, u kunt op afspraak uw adoptiedier be-

zoeken (als de situatie het toelaat). 

Enkele voorbeelden: 

 

HELPT U ONS HELPEN? ALVAST BEDANKT! 

Statistieken 

Tessi 

Bella 
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U i t   d e   k a t t e n h o e k ... 

Het jaar 2018 van een gastgezin 

O ok dit jaar hebben we weer gastgezin 

mogen zijn voor dieren van ‘t Schuthok.  

 

De eerste die wij mochten verzorgen 

was een volwassen kater Marijn. Zijn 

poot moest helaas geamputeerd wor-

den en hij zocht voor een paar weken 

een plek om te herstellen. Dit heeft hij 

bij ons gedaan. In het begin erg on-

handig lopend met 3 poten, maar na 

een tijdje  rende hij al door de kamer.  

 

Onze volgende gast was een heel 

sneu, mager en kaal katje. Zij moest 

niet alleen aansterken maar ook 

weer wat haar krijgen. Dat is gelukt. 

Danique bleek een dame met pit. Als 

haar iets niet beviel, dan mepte ze er 

vrolijk op los. Ze kreeg weer haar 

terug en  veranderde in een beauty in pastel tinten. 

 

De bench was net opge-

ruimd, toen in mei moeder 

Belle met kittens Bibi, Billy en 

Bo zich aandienden. Allemaal 

verkouden, diarree, onder de 

vlooien en met ontstoken 

oogjes. Door de goede zorg 

van de dierenarts en goede 

verzorging knapte dit viertal heel snel op. Toen de kittens 

9 weken waren zijn ze allemaal naar het Schuthok gegaan.  

 

Eind juni kwamen er 21 kittens en 5 moeders naar ‘t Schut-

hok. De kleinste kittens met 

moeder Ella hebben wij voor 

5 weken onderdak geboden. 

Moeder Ella was erg bescher-

mend over haar jongen en we 

moesten inventief zijn om de 

kittens te kunnen pakken, te 

wegen en medicijnen te geven. Maar dat is gelukt! Ook 

deze kittens groeide uit tot 3 mooie, stoere en stoute kit-

tens.  

 

In dezelfde periode kregen we voor nog 2 weken een vier-

tal rood/witte kittens van een ander asiel (ging sluiten) in 

gastgezin. Deze 

vier waren nog 

behoorlijk schuw en 

moesten erg wen-

nen aan de gelui-

den van het huis. 

Zeker de stofzuiger was erg eng. Met 9 weken mochten 

alle 4 kittens en moeder Bella ook naar het Schuthok terug 

en konden geplaatst worden. 

 

In september was er een klein kitten van 

9 weken oud helemaal alleen op straat  

gevonden. Er meldde zich geen eigenaar, 

dus  mochten wij dit kitten het asielter-

mijn (dit is 2 weken) in huis hebben. Het 

Geer*kitten was een enorme boef, waar 

we erg veel om gelachen hebben.  

 

Half oktober kregen we 2 kittens van 

4 weken oud in huis. Gevonden bij 

de Linie in Den Helder. Ze waren 

ziek, erg mager, onder de vlooien en 

hele vieze oogjes. Het bleken twee 

poesjes te zijn, met een enorme wil 

om in leven te blijven. Deze twee 

poesjes hebben Lea en Liv genoemd 

en zijn uitgegroeid tot twee mooie, leuke en lieve kittens. 

 

In oktober werden de Krim kittens ge-

vonden op Texel. Ze werden ongeveer 

9 weken oud geschat. Broer en zus 

waren verkouden hadden erg vieze 

oren en moesten hiervoor medicatie 

hebben. Verder moesten ze nog wat 

aansterken en qua gewicht bijkomen. Dat is gelukkig goed 

gelukt en de twee deegnieten konden na 3 weken terug 

naar het Schuthok om geplaatst te worden.   

 

Tijdens het schrijven van dit stuk-

je kregen we onverwachts toch 

nog een kat te verzorgen voor 

een paar weken. Bikkel was ge-

wond gevonden in Den Helder. 

Liep al 3 weken mank rond, 

voordat hij gevangen kon worden. Zijn voorpoot was ge-

broken. Zijn poot moest geamputeerd worden. Hij is bij 

ons gekomen om hokrust te krijgen en te herstellen van 

zijn pootamputatie. Zo begon en eindigde 2018 met een 

kat met 3 poten. Gastgezin zijn is het leukste dat er is  ! 
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U i t   d e   h o n d e n h o e k ... 

H allo allemaal, mijn naam is Bo. Ik ben 

waarschijnlijk een kruising windhond 

en nog maar 2 jaartjes jong. Geboren in de straten van 

Dubai en als hele jonge hond naar Nederland geko-

men. Daar kwam ik in een gezin terecht, maar ik vond 

de kindjes veel te spannend. Uiteindelijk ben ik ver-

huisd naar ‘t Schuthok en daar zit ik nu alweer goed 

een jaar.  

De eerste dagen vond ik erg spannend, allemaal 

vreemde gezichten en een onbekende omgeving. Ik 

wist niet wat de bedoeling was en waar ik mee naar 

toe moest. Maar gelukkig waren de dierverzorgers 

heel geduldig met mij en na het een paar dagen beke-

ken te hebben, snapte ik hoe het hier te werk ging. ’s 

Morgens mogen wij eerst naar buiten om te plassen, 

want dan heb ik ook wel hoge nood en als ik dan uit-

gekeken ben buiten mogen wij weer naar binnen. 

Daar staat dan een lekker ontbijt voor ons klaar. Hier 

kon ik wel aan wennen en toen kon ik ook wat meer 

ontspannen, want ik hou wel van regelmaat. Dit geeft 

mij namelijk wat meer rust.  

Ik zat er alweer even toen ik zag dat er een knappe 

dame bij ons kwam wonen, genaamd Monti. Het leek 

de dierverzorgers wel leuk om ons te koppelen. Zij 

hebben mij toen aan Monti voorgesteld en leuk dat ze 

was! Eerst was ik een beetje verlegen, maar dat was 

snel voorbij. Toen heb ik even laten zien hoe hard ik 

kan rennen en 

hoe leuk ik ben. 

Sinds die tijd is zij 

mijn vriendinne-

tje en mogen wij 

samen buiten-

spelen.  

Af en toe heeft 

dierverzorgster 

Yvette een veras-

sing voor mij, 

want dan gaan 

wij samen op 

pad. Het is dan 

altijd spannend 

waar wij heen gaan. De ene keer gaan wij een rondje 

door de buurt of naar Quelderduijn en de andere keer 

gaan wij met de auto weg. Dat is extra spannend, want 

dan weet ik helemaal niet waar ik heen ga. Zo zijn wij 

al naar donkere duinen geweest en ook een keer naar 

het strand. Het eerste stuk ben ik dan wel gespannen, 

want dan komen wij allemaal vreemde mensen tegen 

en het is een onbekende omgeving. Als ik door heb 

dat die vreemde mensen niks doen en het eigenlijk 

wel een leuke plek is, ontspan ik meer. Monti gaat ook 

regelmatig met ons mee. Zij is veel stoerder dan ik. 

Dan vind ik iets eng en kijk ik naar haar en dan vind zij 

het niet eng! Ik ontspan dan ook iets sneller, want 

schijnbaar valt het toch wel mee. Na deze wandelin-

gen slaap ik altijd erg goed 

en heb ik weer van alles om 

over te dromen. 

Maar goed, allemaal heel 

leuk en aardig hier in het 

asiel, ik ben wel nog steeds 

op zoek naar een eigen huis-

je. Ik ben niet van plan om 

hier eeuwig te blijven wo-

nen… Dus, wie geeft mij een 

kans?? 

Poot en likje van Bo 

Een kijkje in het leven van... Bo 
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U i t   d e   h o n d e n h o e k ... 

Ieder dier verdient een kans! 

B egin dit jaar werd ik gebeld door een 

dierenarts. Er 

stond een ouder echtpaar in de 

praktijk met Border Collie Max. 

Max gromde regelmatig, had 

vaak conflicten met de eige-

naar en had nu gebeten. Ge-

lukkig voor de eigenaar viel de 

schade mee, blauwe plekken 

en een gescheurde jas. Maar ze 

waren erg geschrokken.  Om-

dat ze de hond niet meer ver-

trouwde en de wanhoop nabij waren kwamen ze nu 

voor euthanasie. De dierenarts wilde niet een gezonde 

hond laten inslapen en vroeg ons om hulp. Natuurlijk 

nemen we een bijtincident serieus, 

maar willen we ook weten wat de mo-

tivatie is van zijn gedrag. Zoals ik hier-

boven al schreef, ieder dier verdient 

een kans. Dus afgesproken dat Max 

naar ons gebracht kon worden voor 

afstand.  Even later stonden ze voor de 

balie. Max veilig achterin de auto, dus 

aan mij het verzoek om hem daar uit 

te halen. Op gepaste afstand van de 

eigenaren heb ik hem veilig uit de auto 

kunnen halen. Wat meteen al opviel 

was de stress bij Max. Eerst maar even 

op een speelveld gezet om wat te kun-

nen ontspannen. Na een goed, maar 

ook verdrietig gesprek met de eigena-

ren werd er afstand gedaan. Max liet 

bij ons ook verschillend gedrag zien. 

Maar wat nu de trigger was.... we kwamen er maar niet 

achter. Hij kon plotseling omslaan van blije hond naar 

angst-agressie. Ook na onze asiel gedragstest konden 

we geen duidelijkheid krijgen. Na overleg met het 

team en bestuur hebben we 

besloten om een externe ge-

dragsdeskundige te benade-

ren. We vonden iemand die 

bereidt was om naar Den Hel-

der af te reizen om naar Max 

te kijken.  Samen hebben we 

het gedrag bekeken. De con-

clusie was dat Max een onze-

kere hond was, waarschijnlijk 

slechte ervaringen in  het ver-

leden heeft gehad, maar wel het leervermogen had 

om in kleine stapjes het vertrouwen terug te krijgen. 

Dus er was hoop. Ondanks dat het ontzettend druk 

was in het asiel konden we tijd vrij ma-

ken om met Max aan de gang te gaan.  

Met kleine stapjes kwam het vertrou-

wen terug. Toen we zeker wisten dat 

hij, bij de juiste eigenaar, veilig ge-

plaatst kon worden, kwam Max met 

foto en verhaal op de website. Op een 

dag kregen we een enthousiast tele-

foontje. Iemand had interesse in hem. 

Na het één en ander goed doorgesp-

roken te hebben, volgde een gesprek 

op het asiel. Het gesprek en de kennis-

making met Max verliep positief. Dus 

Max mocht met zijn nieuwe baas mee. 

Nu een paar maanden later gaat het 

nog steeds goed met hem. Dus we zijn 

heel blij dat we deze kanjer een kans 

hebben gegeven. 
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U i t   d e   h o n d e n h o e k ... 

Speurwerk 

 

E lk jaar worden we uitgenodigd door Re-

Trail Dogs om te komen speuren met on-

ze asielhondjes. Ei-

genlijk waren we dit 

jaar al geweest maar 

onverwacht waren er 

nog 2 plaatsjes vrij, 

uiteraard hebben we 

heel enthousiast 'JA' 

gezegd. Welke hon-

den mochten mee? 

Dat is nooit een ge-

makkelijke keus.  

 

Het werden Ziggy, één van onze langzitters en Willem, 

een nieuwe ster in het asiel. Locatie Ruinerwold.  

 

Bij aankomt kregen we een heerlijk bakje koffie en wat 

lekkers, top geregeld. Daarna met de hele groep, in 

totaal 9 begeleiders met honden, richting het bos om 

te gaan ‘mantrailen’. Een spoorloper loopt het bos in 

om een verstopplekje te zoeken, de honden krijgen 

geur van de spoorloper en mogen gaan zoeken. Ziggy 

was als eerste aan de beurt en wat was ze goed! Gelijk 

met haar neus op de grond en lopen maar. Met zo’n 

sterkte hond aan de lijn loop je vanzelf een beetje har-

der; we hadden de spoorloper dan ook erg snel gevon-

den. Super trots.  

 

Daarna mocht Willem. Hij had er een beetje meer 

moeite mee want waar is die mooie meid (Ziggy) nou 

gebleven? En we liepen toch met z'n drieën? Waar is 

die andere hond? Toch bleek het kwartje wel degelijk 

gevallen te zijn, met zijn neus hoog in de lucht rook hij 

dat daar in dat ene bosje iemand zat met hele lekkere 

worstjes. Ja hoor, gevonden!  

 

Het tweede spoor was lastiger, nu was er ineens een 

kruispunt! Ziggy snuffelde heel goed over de grond 

maar dit was toch wel heel moeilijk. Je hoorde haar 

nadenken en ja hoor, we moeten linksaf. Daar zat weer 

die mevrouw in het bos met haar lekker worstjes, suc-

ces!  

 

Willem heeft wel 3 minuten op het kruispunt gestaan: 

hoor ik daar nu iets in de verte? Achter hem maakt de 

trainer een ritselend geluid (afleiding) en waar is nou 

toch die mooie meid?! Knap dat hij toch het goede pad 

 

koos en de juiste mevrouw vond verstopt in de bosjes. 

Tijd voor de lunch, inclusief de bekende oranje Re-Trail 

soep, even heerlijk opwarmen. In de middag nog 2 

sporen gelopen, ook dat ging heel goed. Uiteindelijk 

gingen de honden moe maar heel erg voldaan weer 

richting Den Helder en datzelfde kon over ons gezegd 

worden! 

 

Een poot van Ziggy en Willem en 

liefs van Petty en Yvonne. 

 

 

Willem Ziggy  

 


