Vom Falorie

Nieuws 2017

Het laatste nieuws van Vom Falorie kunt u hier lezen:Iedere maandag update! In bijzondere gevallen volgt de upda
op woensdag. Let op:Wij zijn telefonisch/per email bereikbaar van maandag t/m vrijdag, tussen 9-17 uur.(niet bereikbaar
via What's App/Facebook Messenger!)Voor vragen over hulphonden gelieve te mailen. 29 mrt 18: voorlopig even alleen
updates op onze andere website: www.psychiatrischehulphond.nl 08 jan 18: Gelukkig nieuwjaar! De jaarwisseling is
weer goed verlopen, en we hopen dat 2018 opnieuw een succesvol jaar wordt. Wij wensen iedereen een goed en
gezond 2018! 18 dec 17: Fijne feestdagen!!! (het nieuws van volgende week wordt verschoven naar woensdag 27
dec.) 11 dec 17: Deze week geen nieuws. 04 dec 17: Wocan officieel gerontgendVorige week hebben we Wocan officieel
laten afrontgen en de uitslag is al binnen: HD-A en ED 1-0. Een hele mooie uitslag! De fokster Natasja Vos had geregeld
dat 3 van de 4 pups tegelijk gerontgend konden worden, en zo hebben we dus ook weer Wocan zijn broer en zus gezien.
Die hadden we niet meer gezien sinds we Wocan ophaalden als pup, dus dat was heel erg leuk. Het zijn prachtige
honden geworden. De vierde pup woont in Denemarken, dus die kon er niet bij zijn. Van Wocan zijn zus is de uitslag ook
al bekend: HD-A en ED-0. Kan niet beter dus. Van zijn broer is ons nog niets bekend. Nog even afwachten dus!Tevens
heeft Wocan afgelopen zaterdag voor het eerst pakwerk gedaan, en dit deed hij fantastisch. Hier waren we ook zeker
niet ongerust over, maar toch is het leuk om te zien hoe hij reageerd en dat hij er vol overtuiging voor gaat. We waren
heel erg trots op Wocan!20 nov 17: QwintJohn zijn jonge sporthond is ondertussen alweer 10 maanden. Het is een
fantastische sporthond! In alle 3 de onderdelen (speuren, gehoorzaamheid en bijtwerk) laat hij zich van zijn beste kant
zien. Behalve dat is Qwint ook nog eens een hele mooie hond geworden. We zijn erg blij met hem! 13 nov 17:
LezingWeinig nieuws, enkelt dat we afgelopen vrijdag een lezing van sportdierenarts Ronald Mouwen hebben gevolgd,
die georganiseerd werdt door Dogwise Trainings en activiteitencentrum. De lezing ging over trainingsprincipes en een
verantwoorde trainingsopbouw. (lichameljke belasting bij de hond, opbouw/herstel etc.) Interessant en weer wat wijzer
geworden! 06 nov 17: ExamenGisteren deden wij met 2 honden examen bij Kgp Sudbrookmerland. John met Azuma en
Saskia met Madox. We deden de Begleithundprufung, oftewel het Verkeers Zekere Hond examen. Beide honden zijn dik
geslaagd! Ze deden het werkelijk super in het gedeelte waar de gehoorzaamheid getest werdt en in het gedeelte waar
het sociale gedrag getest werdt. Nu even een korte winterpauze wat examens betreft en dan zijn de volgende honden
aan de beurt. Die zijn nu nog te jong, maar laten nu al zien dat ze goed op weg zijn. 31 okt 17:Te koop: hele leuke teef.
Zie te koop/gevraagd voor meer info.Gastgezinnen: wij zijn nog steeds op zoek naar gastgezinnen voor onze 2 shepherd
reutjes, kijk hier voor meer info:http://psychiatrischehulphond.nl/gastgezinnen-gezocht 23 okt 17: Deze week geen
nieuws. 16 okt 17: WK Duitse HerdersErik van der Haas met zijn Ivar vom Falorie haalde een prachtige 28ste plaats (van
135) op het WK africhting duitse herders. Van harte met deze fantastische prestatie!Devil is 2 dagen geleden 12 jaar
geworden! Nog altijd even ondeugend en vrolijk, dus we hopen nog lang plezier van/met hem te hebben.02 okt 17: Spike
18-1-10 / 27-9-17Vorige week ontvingen wij het uiterst droevige nieuws dat Spike is ingeslapen ten gevolge van darmproblemen. Spike woonde de afgelopen 2 jaar in Zweden, was daarvoor de sporthond van Saskia waarmee ze vele
wedstrijden gedraaid heeft.Spike was een fantastische hond. 25 sept 17: Kijk voor updates ook eens op onze andere
website: www.psychiatrischehulphond.nl Momenteel zijn we druk op zoek naar 2 gastgezinnen voor onze 2 shepherdreutjes!21 sept 17: honden te koopZie te koop/gevraagd in het menu. 11 sept 17: puppy-dagGisteren hadden we onze
eerste gezamelijke 'puppy'-dag van de pleeggezinnen en dat was ontzettend leuk en gezellig! De jonge honden
gedroegen zich voorbeeldig. Ook terwijl we door de gezelligheid lange tijd op het terras bleven zitten met zn allen, lagen
de hondjes allemaal naast hun geleider, en gedoegen zich werkelijk voorbeeldig. We zijn heel trots op de geleiders die
zulk goed werk doen met deze jonge honden!04 sept 17: deze week geen nieuws! 28 aug 17: succes op de Nederlandse
Kampioenschappen!Ivar vom Falorie van Erik van der Haas is afgelopen weekend 2e geworden op het NK africhting
duitse herders. Daarmee zijn ze tevens geselecteerd voor het WK! Van harte proficiat met deze geweldige prestatie.
Volledige uitslag: http://hondensport.com/DH/uitslagen2017/NIAK_uitslag.html 21 aug 17: Devil: het gaat nog steeds erg
goed met Devil. Afgelopen vrijdag was hij weer voor controle, en het was helemaal tiptop in orde. Nu is hij sinds vrijdag
van de medicatie af, en gaan we morgen weer een nieuwe controle doen. Best spannend, maar alles lijkt tot zover goed
te gaan! Qwint: het verhaaltje wat ik afgelopen week zou schrijven werdt ineens verstoord door omstandigheden, dus
daar gaan we nu maar mee verder. Qwint hebben wij sinds hij 4,5 maand was. Hij komt uit de kennel waar wij Billy aan
hebben verkocht. (vom Ratsenheim). Qwint was teruggekomen bij de fokker omdat de toenmalige eigenaar moest
stoppen met de hondensport. Tijdens het afleveren van Billy zag John Qwint lopen. Zo kwam het gesprek op Qwint, en
zo gebeurde het dat Qwint diezelfde dag mee naar ons centrum kwam. Qwint is echt een super leuke sporthond. Hij heeft
alles in zich wat je zoekt in een jonge sporthond. Hij is leergierig, enthousiast, en gek op spelen. Het speuren pakt hij
fantastisch op, hij speurt echt heel erg goed. Nu al.Appel vindt hij enorm leuk, en hij loopt al heel netjes aan de voet. Ook
heeft hij al een paar keer mogen bijten (pakwerk) en dat is boven verwachting. Hij bijt echt super.Al met al een heerlijke
hond waar we heel veel plezier mee hebben, en ook een mooie toekomst mee tegemoet zien!14 aug 17: Qwint vom
RatsenheimDit is Qwint, John zijn nieuwe sporthond. Qwint is bijna 7 maanden oud en een super leuke, actieve hond!
Voor de stamboom, klik hier. 08 aug 17: Devil maakte het weer erg spannend voor ons de afgelopen 2 weken. Ons
oudje (bijna 12) liep een infectie op aan zijn nieren. Hij moest continu plassen, en de urine zag er ook niet best uit. Devil
zelf leek er gelukkig niet zo heel veel hinder van te hebben. Urine-onderzoek wees uit dat het echt slechte boel was, en
dat zijn nieren hun werk niet meer deden. Dit keer wisten we het eigelijk zeker: dit komt niet meer goed. Devil kreeg een
zware anti-biotica kuur mee, en na een week moesten we terugkomen voor controle. En dan was het erop of eronder. In
die week had hij ups en downs. De ene dag merkte je niets, de andere dag had hij problemen met plassen. Voor de rest
was hij echt Deviltje: spelen, rellen, gek doen etc. Gisterochtend was het zover: opnieuw het urine-onderzoek, waar dit keer
alles van afhing. En echt weer op zijn Devil's: weer helemaal topfit! Hoe vaak heeft hij al op het randje van de dood
gestaan, dit keer dachten we echt dat hij geen kans meer had op herstel. Het was dan ook een hele zware week, want
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ons Deviltje is onmisbaar. En dat vindt hij zelf dus ook. Niks meer aan de hand, en gewoon weer vol vreugde doorgaan
met leven. We hopen dat hij nog lang bij ons kan blijven. Topfit zoals hij nu is.Foto van Devil afgelopen week: 17 juli 17:
TrainingsweekendDit weekend hadden wij weer ons jaarlijkse ipo-trainingsweekend met hondensporters uit nederland en
duitsland. Het is weer een super gezellig weekend geworden! 11 juli 17: Succesvol examen voor Vom FalorieAfgelopen
zondag deden John en Saskia examen met 4 honden. John deed met Donja IPO-1 en met Mika VZH. Saskia deed met
Bolle en Joda VZH examen. Alle honden zijn geslaagd! 03 juli 17: De 80 van de Langstraat in WaalwijkWie loopt er mee?
Dit jaar staat Vom Falorie Psychiatrische Hulphonden aangemeld als goed doel en kunnen mensen de stichting steunen
door mee te wandelen. Meer weten? Kijk op: https://www.80vandelangstraat.nl/ en op https://www.geef.nl/actie/de-80-vande-langstraat 26 juni 17: Billy verkochtAfgelopen week hebben wij Billy verkocht. Ze is naar Belgie verhuist en zal daar
verder doorgaan in de IPO sport. We wensen de nieuwe eigenaren heel veel plezier en geluk met Billy!Te Koop: Diverse
honden, zie te koop voor meer info.19 juni 17: weinig nieuwsVoorlopig zijn er even geen wedstrijden meer. Wel zijn we
ons aan het voorbereiden op het examen in Sudbrookmerland, waar we beiden met 2 honden aan zullen deelnemen. 3x
VZH en 1x IPO1. Good-old-Devil is ondertussen ruim 11,5 jaar en nog steeds heerlijk actief. Hij had een vrij slechte
periode in de winter, maar sinds het warmer is, is hij weer helemaal opgefrist. Nog elke dag aanwezig bij het trainen van
de andere honden, en nog lekker speels en vrolijk. 05 juni 17: Uitslag 2e preJohn en Billy deden afgelopen weekend mee
aan de 2e pre wedstrijd, gehouden door Kringgroep De nieuwe meer Amsterdan. Helaas opnieuw pech met speuren
deze wedstrijd. Om de 1 of andere reden raakte Billy het spoor kwijt, en zat ineens op een ander (vreemd) spoor. Erg
verwarrend allemaal, maar hoe dan ook... gezakt met speuren.Ze liet zich wel weer fantastisch zien met appel en
manwerk. 91 en 94 punten, dus buitengewoon goed gedraaid. Extra zuur dus van het speuren, gezien ze zeker in de top 5
had kunnen komen. Erik van der Haas met zijn Ivar vom Falorie werdt 4e! Hieronder de volledige
uitslag:http://www.hondensport.com/DH/uitslagen2017/2ePre_uitslag.html 29 mei 17: Bijna vergeten: John is onlangs met
Donja geslaagd voor het VZH examen! Hulphond Max: wij zijn al enige tijd bezig met het inzamelen van geld voor
hulphond Max en het tien-jarige meisje. Die 2 zijn echt zo'n geweldig stel samen! En de vooruitgang die het meisje heeft
geboekt is enorm. Zelfs andere kinderen valt het op hoe ze is veranderd. Het inzamelen van geld gaat ook niet slecht!
Achter de schermen hebben wij nog geld weten in te zamelen, en we hebben nu een bedrag bij elkaar van 2200 euro!
Wilt u ook meehelpen? Dat kan bijvoorbeeld via de volgende link, of u neemt contact op met ons: info@vomfalorie.com
http://nl.dreamordonate.com/dromen/hulphond-voor-10-jarig-meisje/ 15 mei 17: Afgelopen vrijdag hebben we een broertje
en een zusje van onze hulphonden Spetter en Blue opgehaald. Super schattige pupjes genaamd Skai en Sparky!
Gisteren zijn beide naar hun gastgezin gegaan, om daar op te groeien tot fijne huishonden. 2 andere pupjes blijven in
Bremen, dat zijn 2 reutjes. We zijn heel erg benieuwd hoe ze alle 4 uitgroeien. Het is natuurlijk erg spannend of ze qua
gezondheid en karakter uitgroeien tot wat we hopen. Voor nu hebben ze in ieder geval een geweldige plaats om op te
groeien, en gaan we afwachten wat de toekomst brengt. Wilt u ook een pupje opvoeden voor ons? Neem dan contact
op! info@vomfalorie.com 08 mei 17: Deze week geen nieuws!01 mei 17: Examen plus PAK GroningenVorig weekend
deed Saskia VZH examen met Capper en Blue. Een examen waar de honden gehoorzaamheidsoefeningen moeten
doen, en getest worden op sociaal gedrag. Beide honden zijn dik geslaagd! Punten wilde de keurmeester niet geven voor
de gehoorzaamheidsoefeningen (alleen geslaagd of niet geslaagd) maar in haar praatje gaf ze wel alle kwalificaties per
oefening, en meegeteld kwam Blue op 54 en Capper 57 van de 60 punten. Ze hebben dan ook super gelopen, en wat
betreft het sociale gedrag daar zijn ze met vlag en wimpel geslaagd uiteraard. Gisteren deed John met Billy mee aan de
provinciale africhtings kampioenschappen van Groningen. Helaas minder succes deze wedstrijd. Met speuren maakte
Billy er een zootje van, en moest worden afgefloten. 43 punten. Gehoorzaamheid was echter helemaal super, en daar
haalden ze 96 punten! Pakwerk opzich super. Waar we extra aan getraind hadden de laatste tijd, dat liet ze ook goed
zien. Helaas ging er iets fout met afstandstellen, en kwam ze niet goed op de mouw, dus dat kostte de nodige punten.
Totaal 88. Trainingsmaatje Bert met zijn Guppie draaide een fantastische wedstrijd, en werden verdiend kampioen!
Hieronder de volledige uitslag: http://hondensport.com/DH/uitslagen2017/PAK_Groningen2017.html 18 apr 17:
ClubmatchBilly heeft gisteren haar kwalificatie gehaald op de clubmatch! Daarmee kan ze volgende week aangekeurd
worden! 10 apr 17: examenJixa vom Falorie is geslaagd voor haar VZH examen! Gastgezinnen gezocht! Wij zijn dringend
op zoek naar gastgezinnen die voor 1 jaar een pupje willen opvoeden tot lieve rustige huishond. Het gaat om een nestje
Eurasier pups (Debby x onze hulphond Capper) en een kruising australian shepherd teefje. Een vol zusje van onze
hulphonden Blue en Spetter. Het shepherd teefje mag al over 5 weken het nest verlaten! Interesse? Mail ons dan snel!
info@vomfalorie.nl 03 apr 17: UV-examenJohn en Billy deden gisteren mee aan het UV-examen bij kringgroep
Hoogezand. (UV is UithoudingsVermogen, oftewel 20 km naast de fiets lopen.) Billy liep de afstand heel makkelijk en is
dus geslaagd! Nu nog een show lopen, dan kan ze aangekeurd worden. Iron zal deze maand ook opnieuw gekeurd
worden. (aankeuring voor het leven.)27-mrt-17: Uitslag NKK, 8e plaats!John en Billy deden afgelopen weekend mee aan
de Nederlandse Kringgroep Kampioenschappen, en haalde daar een geweldige 8e plaats. (van de 38) De selectie voor
het NK is compleet! Met 95 speuren, 91 appel en 87 pakwerk haalden ze een mooi totaal van 273 punten. Met pakwerk
moet Billy correcter gaan lossen, dan kan daar ook nog wat winst behaald worden. Maar rustig aan, want ze is nog erg
jong. Ze heeft geweldig gedraaid deze wedstrijd en heeft nog een hele toekomst voor zich. 22-mrt-17: Vanwege
tijdgebrek wordt de update verplaatst tot 27 maart. 13-mrt-17: Video's wedstrijdHieronder de video's van John en Billy op
de pre wedstrijd. Met dank aan
Jaap Verheij.https://youtu.be/p15OWMd_A7M?list=PLiLIrDDlkPIc7YAYG1mPGzFGFTtPBYOTzhttps://youtu.be/6J7ndIMZ
W1U?list=PLiLIrDDlkPIc7YAYG1mPGzFGFTtPBYOTz 06-mrt-17: Uitslag 1e pre, John en Billy 9e!Afgelopen weekend
deed John met Billy mee aan de 1e pre wedstrijd van de VDH. In totaal 30 startende deelnemers, dus een mooie volle
wedstrijd. Voor Billy was het de eerste echte grote wedstrijd. De spanning ligt hoger, meer publiek etc. Een mooie test
voor een beginnende wedstrijdhond. Ze heeft zich echter heel goed laten zien. Een score van 90-90-88 = 268 punten!
Hier zijn we ontzettend blij mee! Voor zo'n jonge hond met zoveel temperament liet ze zich heel goed zien en wist
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zichzelf goed onder controle te houden. Binnenkort video's van het appel en pakwerk!Hier de volledige
uitslag:http://www.hondensport.com/DH/uitslagen2017/1ePre_Uitslag.html 26 feb 17: nakomeling van Iron en Hexi wordt
opgeleidt tot hulphond in AmerikaHoe mooi is dat, als je zelf psychiatrische hulphonden opleidt, en er ondertussen in
Amerika een nakomeling van onze Iron x Bacteroides Hexi wordt ingezet bij een jongetje met autisme! Best wel trots!! 23
feb 17: Prijsuitreiking INGDankzij jullie stemmen heeft stichting Vom Falorie Hulphonden een prachtige 3e plaats
gehaald! http://stichtingvomfalorie.blogspot.de/2017/02/prijsuitreiking-van-het-ing-nederland.html?spref=fb 20 feb 17:
Update wordt verplaatst naar woensdag 13 feb 17: hulp gevraagd!Hulphond voor 10 jarig meisje: velen van jullie hebben
het waarschijnlijk al gevolgd via facebook, maar voor degene die ons niet op facebook hebben: onze Max (hulphond in
opleiding) blijkt van onschatbare waarde voor een 10 jarig meisje. Hij was daar tijdelijk uit logeren om haar even af te
leiden, maar behalve afleiding blijkt Max volop hulp te bieden en zijn ze onafscheidelijk. Max heeft echter al 5 maanden
opleiding achter de rug, (van de 8) dus hebben wij al vele kosten gemaakt. Als deze kosten niet vergoed kunnen worden,
dan moeten wij Max weer terugnemen, en dat is het laatste wat we willen nu blijkt dat die 2 zo veel voor elkaar
betekenen. Helpen jullie mee? Dat kan via onderstaande link! http://nl.dreamordonate.com/dromen/hulphond-voor-10jarig-meisje/ Max en het meisje:06 feb 17: Afgelopen zaterdag was onze hulphond Joda heel eventjes te zien in het
programma 'weet ik veel'! Later meer info.30 jan 17:Weinig nieuws de laatste tijd. Druk met het uittesten van
nieuwe hulphonden, en het zoeken van geschikte geleidehonden. De sporthonden hebben het wel druk, die worden
klaargemaakt voor de komende wedstrijden. De kleine Wocan doet het erg goed, groeit prima en heeft een heel leuk
karakter. De oude Devil gaat ook lekker zijn gangetje, en geniet nog steeds elke dag van zijn boswandeling en het
spelen met de bal of zijn pion. 24 jan 17: De stem-actie is nog niet voorbij, we staan momenteel 4e! Voor wie nog niet
heeft gestemd: scroll even naar beneden, naar het nieuws van 9 januari, en stem mee!Te Koop: onze Turbo staat
nog steeds te koop. Turbo is echt een waanzinnig leuke hond! Zomaar een foto-collage... ;-) 16 jan 17: Honden
gezocht!Voor de opleiding tot hulp-/geleidehond zijn wij op zoek naar hele lieve, sociale honden die in huis zijn
opgevoed, met een leeftijd tussen de 8 maanden en 2,5 jaar. Ras: labrador, australian shepherd, duitse herder en ook
kruisingen. Ook zijn wij op zoek naar gastgezinnen voor jonge geleidehonden! Voor meer info, mail naar
info@vomfalorie.com 09 jan 17: Stem mee!Stichting Vom Falorie Hulphonden is genomineerd door ING Help Nederland
Vooruit om via stemmen kans te maken op een geldbedrag. Degene met de meeste stemmen ontvangt 5.000,- euro! Dit
bedrag wil Stichting Vom Falorie heel graag winnen om te kunnen verdelen over de mensen die een aanvraag voor een
hulphond hebben ingediend. Stemt u mee? U mag per e-mail adres 1 keer stemmen. Ga naar deze website om uw stem
te geven voor Stichting Vom Falorie Hulphonden. Alvast ontzettend
bedankt!!https://www.helpnederlandvooruit.nl/doel/2122142 05 jan 17: Allemaal nog de beste wensen voor
2017! De jaarwisseling is hier weer prima verlopen. Gezellig met vrienden op bezoek, en het nieuwe jaar gevierd met
prachtig vuurwerk. Ondertussen de honden in de gaten gehouden, maar die lagen allemaal heerlijk te snurken in hun
kenneltjes. Wat we nog helemaal niet vermeld hebben in het nieuws, is de komst van ons kleine Wocan. De rottweiler
pup. Hij doet het super! Tussen kerst en nieuwjaar heeft hij het heel druk gehad met al het visite, maar dat vondt hij juist
prachtig. Na anderhalf uur was hij het dan weer zat, en liep zelf zijn bench in om 2 uurtjes heerlijk te liggen snurken.
(letterlijk!!) Hier hebben we nog 2 trainingsvideo'tjes van het kereltje:Wocan's eerste
lesjes:https://www.youtube.com/watch?v=7b__i6iWTLU Wocan vervolg, nu 10
weken:https://www.youtube.com/watch?v=5nqn-Wxg6GU
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