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Geboren op 27 november 2016    

 

 

Nakomelingen? 

Hebas is nu 14 maanden bij ons. Van het KNGF hoorden we dat alle honden van het H 

nest begin mei naar Amstelveen teruggaan om aan de officiële opleiding als 

blindengeleidehond te beginnen. Het einde komt dus in zicht.  

Alhoewel er is nog steeds een kans is  dat Hebas dekreu wordt. 9 maart gaan we voor de 

laatste keer naar de fokcommissie in Utrecht en een week later horen we  wat hij gaat 

worden. Het blijft  nog even spannend dus. 

 

Weer terug  naar school 

Als Hebas naar school teruggaat krijgt hij de eerste twee weken te  maken met drie “jonge 

hondentrainers”  voor  de gewenningsperiode.  Hebas krijgt  dan de gelegenheid te wennen 

aan zijn nieuwe verblijf  en de nieuwe situatie. Trainingsonderdelen zoals traplopen, appél, 

de lift en wennen aan het trainingstuig worden in deze weken spelenderwijs aangeboden. 

Het zorgt ervoor dat de overgang ontspannen verloopt met voldoende uitdagende 

activiteiten. Na twee weken is hij gewend en staat open om te leren. De jonge 

hondenperiode wordt gevolgd door de gebruikelijke basistraining, die drie weken zal duren.  

Na 6 – 7 maanden moet Hebas dan een volleerde blindengeleidehond zijn.  
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Nestreünie 

14 februari jongstleden hadden we de  nestreünie van het volledige H-nest samen met het  

I en J nest.  Het was een drukte van belang met een kleine 16 honden en 60 bazen. Onder 

de tafel begon het feest. De honden  zochten elkaar op en wilden maar een ding, spelen. 

Na een heerlijk kopje koffie met gebak vertrokken we voor onze eerste activiteit, met ons 

groepje naar het speelveld. De honden leefden zich volledig uit. Veel te vroeg naar hun zin  

gingen we naar de volgende activiteit. Een bezoek aan de kennel. We mochten onze hond 

in een kennel zetten. Dat was vreemd voor hen, dus gingen we er maar even bij zitten. In 

de kennel luisterden we naar het indrukwekkende verhaal van een man, die drie jaar 

geleden een buddyhond van de KNGF had gekregen. Daarover straks meer.  

Na deze interessante lezing, gingen we terug naar de ontvangstruimte. De instructeur liet 

ons een karretje zien, dat gemaakt is om ons te laten ervaren hoe het is om blind te zijn. 

Om de beurt mochten we het proberen. We kregen een bril op waardoor we niets konden 

zien. We kregen de beugel van de zogenaamde hond in handen en ik maakte al meteen 

de fout door te gaan lopen. de instructeur wees mij er op dat de hond het signaal moest 

krijgen om te vertrekken. We liepen een stukje door de gang. “Je doet  het goed”, zei ze. 

Ik voelde me natuurlijk in goede handen. Wat ik me realiseerde was, dat je je wel volledig 

moet overgeven en vertrouwen. De loopband met de virtuele reis door Amsterdam, was 

heftig. Je zag alleen maar grijze figuren, veel herrie van mensen en trams, dan  liep je weer 

een  stukje over de weg, omdat er een obstakel was.  

Tot slot kregen we nog een lezing met foto’s van het hoofd van de afdeling opleiding, wat 

er allemaal gedaan werd met de honden in opleiding en hoe liefdevol dat er aan toe ging.  

Na deze afsluiting kregen we stamppot met worst en kwam er een einde aan deze mooie 

dag,  voor ons, maar zeker ook voor Hebas.  
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Ambassadeur van KNGF 

Zijn naam ben ik vergeten, maar zijn mooie, indrukwekkende verhaal en zijn gezicht, zullen 

wij  nooit vergeten. Hij vertelde dat hij bij de marechaussee en de politie had gewerkt en 

verschillende rampen meegemaakt had. Deze rampen hadden veel impact op zijn leven 

gehad. Hij functioneerde steeds slechter  en kwam er gaandeweg achter  dat hij PDD-NOS 

had. Hij trok zich terug en durfde niet meer naar drukke plaatsen. Iemand attendeerde hem 

er op dat hij misschien in aanmerking kon komen voor een buddyhond. Hij nam contact op 

met KNGF en drie jaar later kreeg hij zijn hond. Sindsdien is de hond een verlengstuk van 

zichzelf. De hond slaapt bij hem op de kamer en als hij nachtmerries krijgt maakt de hond 

hem wakker. Samen gaan ze op stap, ook naar plaatsen waar hij eerst niet meer durfde te 

komen. De hond blijft altijd dichtbij hem, voelt zelfs aan wanneer de spanning toeneemt. 

“Dan voel ik zijn warmte en energie door mijn lichaam gaan”, vertelde hij. Nu is hij ook niet 

meer zo afhankelijk van zijn vrouw, ook voor haar is het fijn. Kortom een indrukwekkend 

verhaal en einde van een mooie dag. 

 

 


