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Schoon genoeg van uw vieze container of kliko?
Neem een abonnement op Groenboen!
Groenboen behoort al meer dan twaalf jaar tot één van de grootste containerreinigingsbedrijven
van Nederland. Wij reinigen containers voor zowel particulieren als bedrijven en gemeenten.
Dankzij gebruik van louter moderne reinigingswagens en machines zijn kwaliteit, service en
hygiene altijd gewaarborgd. Onze wagens reinigen met gemak eenvoudige klikobakken tot en
met 1600 liter stalen containers. Ook voor afwijkende maten hebben wij altijd een oplossing.
Daarnaast bemiddelen wij in het bouwen en ontwerpen van reinigingsauto's en machines.
Groenboen is een facilitair bedrijf dat zijn milieuvriendelijke diensten geheel afstemt op uw
wensen. Ons team van hardwerkende professionals is flexibel inzetbaar, kenmerkt zich door een
onvervalste hands-on-mentaliteit en is altijd bereikbaar.
Met een abonnement op Groenboen bent u te allen tijde verzekerd van brandschone containers
en kliko's. Ons abonnement bestaat uit tien schoonmaakbeurten. Na acht schoonmaakbeurten
ontvangt u van ons een brief voor eventuele voortzetting van uw abonnement, dus nooit
stilzwijgende verlenging.
Groenboen Containerreiniging B.V.
Energieweg 55
2421 LX Nieuwkoop
Telefoon: 0172-571755
Fax: 0172-579984
Internet: www.blom-groenboen.nl
E-mail: container@blom-groenboen.nl
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Van het bestuur
Eindelijk is er weer een uitgave van het Blafnieuws. Zoals u wellicht
heeft gemerkt, ontvangt u het papieren clubblad minder vaak dan de
afgelopen jaren. Met de komst van een nieuwe en frisse website is
besloten om het boekje nog maar 2x per jaar te laten verschijnen. Het
maken van het boekje kost veel tijd, inspiratie en geld. En dat terwijl
alle actuele informatie, examenuitslagen, foto’s e.d. ook veel sneller en
makkelijker in kleur te vinden zijn op de site. Daarbij is er ook voor de
adverteerders een pagina opgenomen, met waar mogelijk een
koppeling naar hun eigen website. We gaan dus echt mee in deze
digitale tijd. Heeft u de site nog niet gezien, neem dan zeker even een
kijken op www.polderwakers.nl
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Agenda

Zomervakantie
8 juli t/m 1 augustus

De hondenclub gaat in de zomervakantie 3 weken dicht. De laatste
trainingsavond voor de vakantie is op donderdag 7 juli en de lessen
starten na de vakantie weer op dinsdag 2 augustus.
We hopen dat de opkomst in de vakantieperiode goed blijft. Het is
belangrijk om toch zoveel mogelijk te komen trainen om de vakantie
heen zodat bij de honden en hun baasjes de lesstof niet te veel
wegzakt!!

Hondentrimsalon
Doreth van der plasHulsebosch
Rijksgediplomeerd
Trimmen – Scheren – Nagels
Knippen – Wassen
Oor– en Tandreiniging

De Haan petfood
Fabrikant van honden- en
kattenvoedsel in blik

Hogedijk 8 Aarlanderveen
0172 – 573239

Productieweg 3
2421 LV Nieuwkoop
0172 – 572 010
www.dehaanpetfood.com

Gaat u een nieuw
hondenhok bouwen?
Doe het dan gelijk goed
met materialen en
gereedschap van:

Multimate Nieuwkoop
Industrieweg 29
2421 LK Nieuwkoop
0172 – 572 365
www.nieuwkoop.multimate.nl
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Aanbod cursussen
Onze club biedt diverse cursussen aan voor uw hond. De cursussen
zijn voor beginners en gevorderden, zowel voor uw hond en u als
begeleider.
Iedere cursus duurt een half jaar en start in mei en november. Aan het
einde van de cursus met uitzondering van de puppy’s, wordt er een
examen afgenomen door een externe keurmeester. Hierbij worden de
vorderingen van hond en baas getest en kunnen er prijzen behaald
worden.
Voordat u kunt deelnemen aan één van de cursussen, moet u wel
eerst lid worden van de club.
Het eerste jaar lidmaatschap en alle cursussen betaalt u contant of per
éénmalige machtiging bij aanvang/inschrijving.
Voor de betaling van een doorlopend lidmaatschap ontvangt u een
factuur per post, welke via de bank overgemaakt kan worden.
Contributie en lesgelden 2016-2017
(incl. inschrijfgeld en evt. examengeld)

-

lidmaatschap
gezinslid

€ 12,50
€ 8,--

per jaar.
per jaar.

-

Puppycursus
EG
GG1
GG2
Behendigheid

€ 45,-€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50

½ jaar.
½ jaar.
½ jaar.
½ jaar.
½ jaar.

Het lidmaatschap geldt per jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend
verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap kan tot 1 maand voor
het einde van het kalenderjaar, schriftelijk of per email bij de
secretaris. Indien uw opzegging na deze datum wordt ontvangen, bent
u ook voor het komend jaar contributieplichtig. Het tussentijds
beëindigen van een cursus geeft geen recht op teruggave van het
lesgeld.
Vaste trainingsavonden zijn de dinsdag- en donderdagavond van
18.30 tot 21.30uur.
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Puppycursus
Voor de jongste honden hebben we de puppycursus. Zodra uw pup al
zijn inentingen heeft gehad (meestal rond 12 weken), kan u instappen
in de puppycursus. U kunt ten alle tijde instromen en hoeft dus niet te
wachten op een nieuwe cursus.
De eerste avond zal een trainer u en uw hond persoonlijk begeleiden.
Er wordt verteld hoe wij werken en wat er van u verwacht wordt. Ook
worden de grondbeginselen van de commando’s uitgelegd. De
volgende les traint u mee met de groep.
Tijdens de cursus is het belangrijk dat de verstandhouding tussen
baas en hond goed tot stand komt, zodat de pup zich goed kan
ontwikkelen tot een sociale hond. Zo leert de hond omgaan met
andere honden en mensen. Tijdens de puppycursus zal uw pup oa.
leren zitten, liggen, op bevel komen en netjes aan de lijn lopen.
Elementaire Gehoorzaamheid (EG)
Na het volgen van de puppycursus is er de mogelijkheid om door te
stromen naar de EG.
Deze cursus start in mei en november en duur ½ jaar. U traint in een
groep en leert de hond oa. op commando te staan, volgen aan de lijn,
afliggen uit zicht en komen op bevel. 6 weken voor het examen wordt
er een proefexamen gehouden, zodat u kunt ervaren hoe een examen
kan verlopen en weet u aan welke onderdelen nog wat gewerkt moet
worden. Als u met het examen 40 punten of meer haalt en daarbij bij
een aantal verplichte onderdelen min. 6 punten heeft, bent u geslaagd
en krijgt u een certificaat. U kan hiermee deelnemen aan de
vervolgcursus.
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Gedrag en Gehoorzaamheid 1 (GG1)
Alle oefeningen uit de EG komen in deze cursus weer terug. Het
programma bestaat uit 3 nieuwe oefeningen en de keuringseisen zijn
strenger dan bij de EG.
De volgende oefeningen komen
aanbod: op commando staan,
volgen aan de lijn, los volgen,
afliggen uit zicht, komen op
bevel, terugsturen naar de plaats
en voedsel weigeren.
Ook hier volgt een proefexamen,
afgenomen door de trainers en
een examen, afgenomen door een externe keurmeester.
Bij het GG1 examen moet u min. 60 punten behalen en een aantal
verplichte zessen. Met het certificaat GG1 kunt u doorstromen naar de
GG2 of naar de behendigheid.
Gedrag en Gehoorzaamheid 2 (GG2)
Deze cursus is als het ware de afronding van het totale programma.
Heeft u deze cursus gehaald, dan kunt u rustig stellen dat u een kanjer
van een hond in huis heeft.
Het is een pittige cursus waarin de oefeningen nog strenger worden
beoordeeld dan bij de GG1. Eigenlijk mogen u en uw hond geen
fouten meer maken. De oefeningen waarin examen gedaan moet
worden, zijn: op commando staan, los volgen, afliggen uit zicht, komen
op bevel, terugsturen naar de plaats, voedsel weigeren, looppas
volgen, volgen (links/rechts), afliggen tijdens volgen en volgen naast
de fiets.
Bij het GG2 examen moet u min. 84 punten behalen en de
verplichte zessen.
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Behendigheid
Deze tak van hondensport is een leuke uitdaging voor u en uw hond.
Eerst wordt gezamenlijk met alle toestellen een willekeurig parcours
opgezet. Uw hond zal leren op commando verschillende hindernissen
te nemen. In het spelelement van de af te leggen ronden is de netheid
waarmee de hond de hindernis neemt belangrijker dan de snelheid.
Het programma is geschikt voor alle hondenrassen, maten en typen.
Overigens eist het ook flinke inzet van de baasjes.
De cursus kent 5 niveaus:
- Behendigheid 1
(max. 9 fouten).
- Behendigheid 2
(max. 5 fouten).
- Behendigheid 3
(max. 2 fouten).
- Behendigheid super
(0 fouten).
- Behendigheid superieur (0 fouten).
Tijdens het examen zal een maximale rondetijd gelden voor het af te
leggen parcours. In de eindbeoordeling gelden eerst het aantal fouten
en daarna de afgelegde tijd.

Int. transportbedrijf

Joh. Kranenburg en Zn
Bedrijfsweg 8
2421 LE Nieuwkoop
tel: 06 273 70 691
fax: 0172 57 58 49
info@joh-kranenburg.nl

www.rijnbeek-dier.nl
Het adres voor alle:
hondenmanden, vetbedden, hondenvoer, halsbanden/riemen, voerstandaards met rvs-bakken,
ontwormmiddelen en vlooienbestrijdingsmiddelen, vele soorten beloningskoekjes en botwerk.
rookartikelen, shell gas, petroleum, bier en tuinzaden.
**Staatsloten, lotto en krasloten**

Bij inlevering van deze advertentie € 10,-- korting op 15 kilo balen van:
Royal Canin Pro Plan Euro premium en Eukanuba
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Uitslag geslaagden examens mei 2016
EG
1. Ria Blok met Dax
2. Marjan Oosterman met Bijou
3. Wendy Vermey met Luna
Edwin van Zijll met Nina
Wendy Bierhuis met Angel
Patrick v/d Jagt met Storm
Carla van Gaalen met Faya
René Fransen met Bobbie
Krista Heyboer met Chevy
Nora Erkelens met Tommy

58 punten (superieur)
57 punten (cumlaude)
57 punten (cumlaude)
57 punten (cumlaude)
57 punten (cumlaude)
54 punten
52 punten
51 punten
50 punten
45 punten

Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de
“verplichte zes(sen)”:

Jaimy Zuiderduin met Abby
Wim van Aken met Jannick
GG1
1. Meinard Verlaan met Rocky
2. Natasja v/d Salm met Max
3. Amanda Kroon met Wisky

49 punten
41 punten

87 punten (superieur)
76 punten
74 punten

Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de
“verplichte zes(sen)”:

Lisa v/d Neut met Jana
Sara Drobnakova met Loki
GG2
1. Karin Uiterwijk met Flynn
2. Els v/d Meer met Hazel
3. Markus Doepke met Mortimer

63 punten
57 punten

107 punten
105 punten
102 punten

Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de
“verplichte zes(sen)”:

Boudewijn de Jong met Baylee
Jan de Jong met Bella

98 punten
97 punten
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Behendigheid 1 (max. 9 fouten)
1. Meinard Verlaan met Rocky
2. Sabine Kolb met Taco
3. Moniek de Boer met Rowdy
Markus Doepke met Mortimer
Sandra Wijfjes met Jip
Sharona Midden met Cheila
Jan de Jong met Bella

1 fout
4 fout
4 fout
6 fout
7 fout
8 fout

tijd 1:48
tijd 2:15
tijd 2:19
tijd 2:16
tijd 4:34
tijd 3:46

10 fout tijd 2:42 (afgewezen)

Behendigheid 2 (max. 5 fouten)
1. Michel Uiterwijk met Flynn

2 fout tijd 2:03

Behendigheid 3 (max. 2 fouten)
1. Edwin van Berkel met Sasja

1 fout tijd 1:46

Anouk Houdijk met Lana
Behendigheid Super (0 fouten)
1. Sharon Verlaan met Shadow
2. René v/d Brink met Rico
Leo Herrewijn met Diessel
Behendigheid Superieur (0 fouten)
Jet Kalshoven met Ruby

13 fout tijd 2:11 (afgewezen)

0 fout tijd 1:54
0 fout tijd 2:23
1 fout tijd 1:53 (afgewezen)

3 fout tijd 1:48 (afgewezen)
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Een trotse baas met een super hond!!!

2x een eerste Prijs voor Rocky……
Superieur geslaagd voor GG1 (met 87 van de 100 punten) en
de eerste prijs voor Behendigheid 1 met slechts 1 fout waar hij er
9 mocht hebben.
Het was niet eenvoudig maar we hebben er hard voor gewerkt
samen met de trainers.
Supertrots!
Met dank aan alle trainers van Meinard en Rocky

SPORTPRIJZEN • SPORTKLEDING
SPORTMATERIALEN
SUPPORTERSARTIKELEN
RELATIEGESCHENKEN
De Meerval 19 • Nieuwkoop • 0172-740186
06-202 356 75 • contact: info@ottosports.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag
13.00 – 18.00 uur
za. 10.00 – 17.00 uur
dinsdag- en vrijdagavond speciale verenigingsavond van 19.00 tot 21.00 uur.
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Blaftax omzeilen…
Veel hondenbezitters storen zich aan de hondenbelasting die
gemeenten mogen heffen. Maar wie zijn hond op naam van de BV zet
kan de blaftax omzeilen, blijkt nu uit een uitspraak van de Hoge Raad.
Al met al heeft het hem heel veel uren onbetaald werk gekost. Maar na
twee jaar procederen gaf de hoogste rechter hem vorige week dan
toch gelijk. Dikjan Bos uit Waal mag zijn dwergschnauzer op naam van
zijn BV zetten. Daarmee wordt een aanslag van 71 euro aan
hondenbelasting vernietigd.
Bos vocht naar eigen zeggen een „principekwestie” uit met de
gemeente Molenwaard. Die weigerde de hond als bezit van de BV te
erkennen. „Hondenbelasting is één van de meest onrechtvaardige
belastingen die er zijn”, vindt de Walenaar die niet toevallig een heaodiploma fiscale economie op zak heeft.
Kostenpost
In 2014 verkocht hij zijn trouwe viervoeter Fine aan zijn eenmanszaak
om zo de 71 euro aan hondenbelasting als kostenpost te kunnen
opvoeren. Met de dwergschnauzer fokt hij immers pups waarover hij
bij verkoop al keurig btw en vennootschapsbelasting over winst
betaalt. „Maar dan wil ik ook alle kosten die ik maak van de belasting
kunnen aftrekken.”
De gemeente Molenwaard stak daar echter een stokje voor. Volgens
de lokale ambtenaren is het houden van honden namelijk alleen
voorbehouden aan natuurlijke personen. Dat betekent dat alleen
mensen en niet bedrijven de macht kunnen uitoefenen over een hond.
Maar de Hoge Raad was het daar niet mee eens. Die stelde vrijdag in
een definitief vonnis dat een onderneming wel degelijk ook de ’houder’
van een hond kan zijn.
Beschikkingsrecht
De opvallende uitspraak trok ook de aandacht van fiscalisten. Volgens
Frank Putman van belastingadvieskantoor EY zet het vonnis de deur
open voor andere hondenbezitters die onder de blaftax uit willen te
komen. „Het draait allemaal om het beschikkingsrecht. Naar nu blijkt is
het niet moeilijk aannemelijk te maken dat je die niet meer hebt als je
je hond verkoopt aan de bv.”
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Bos, die zijn eigen verdediging verzorgde, noemt zijn overwinning „wel
grappig”. Maar klaar is hij nog niet met de gemeente Molenwaard. „Dit
ging slechts over 2014. Er lopen nog bezwaarschriften over de twee
volgende jaren.”
Bron: telegraaf.nl d.d. 07-06-2016
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Natuurlijk schoon!
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We kunnen in prachtige bewoording uiteenzetten wat hygiëne en smetteloosheid
allemaal inhoudt, maar schoonmaken is vooral iets wat gewoon gebeuren moet.
Familiebedrijf Blom schoonmaakorganisatie B.V. reinigt met de modernste apparatuur,
werkt louter op milieuvriendelijke basis en weet aan welke kwaliteitseisen leef- en
werkruimten dienen te voldoen. Wij zorgen niet voor niets al ruim 30 jaar voor spic en
spannen woningen, kantoorruimten, garages, trappenhuizen, bedrijfskantines, maar
ook containers. Ooit begonnen als glazenwasserij zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een
gerenommeerde schoonmaakorganisatie met 25 enthousiaste, ervaren werknemers.
Maak het uzelf gemakkelijk, neem vandaag nog contact met ons op!
Blom Schoonmaakorganisatie B.V.
Energieweg 55
2421 LX Nieuwkoop
Telefoon: 0172-570053
Fax: 0172-579984
E-mail: schoonmaak@blom-groenboen.nl
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Honden en het warme weer
Ja, het warme weer komt er weer aan. En we weten: warm weer en
honden, geen goede combinatie! Zeker honden met een dikke vacht
zullen het snel heet krijgen als de zon schijnt (al bij temperaturen
boven de 18 graden!). Overhitting van de hond ligt al snel op de loer.
Elk jaar lees je in de zomer weer over honden die zijn omgekomen
door overhitting en/of uitdroging. Vaak doordat ze in de auto zijn
achtergelaten (doe dit nooit, ook niet voor eventjes!), maar ook doordat
ze te lang op een open vlakte in de zon hebben gelopen (of naast de
fiets hebben gerend) in de volle zon.
Natuurlijk hebben de mensen het beste voor met hun hond en denken
ze bij mooi weer: lekker met de hond buiten spelen, van niks wordt hij
gelukkiger! Maar met warm weer moet je rekening houden met je
hond, hun koeling werkt namelijk anders dan bij mensen. Wij kunnen
over ons hele lichaam zweten en zo warmte kwijt raken, bij honden is
dit anders, alleen via de voetzolen en de tong kunnen ze warmte
afvoeren.
Dit is natuurlijk al zeer beperkt, en als dan ook het asfalt gloeiend heet
wordt blijft alleen de tong nog over, vandaar dat je bij warmte de
tongen van honden bijna over de grond ziet slepen.
Naast oververhitting kunnen honden net als mensen van te lang in de
zon huid kanker krijgen. Nog een rede om je hond zoveel mogelijk uit
de zon te houden!
Symptomen bij overhitting
Een aantal dingen waar je aan kan zien dat een hond is uitgedroogd
is:
• Elasticiteit van het nekvel, neem een huidplooi vast en laat deze
weer los, op dat moment moet de plooi direct weer op de plek
terugvallen, als dit eventjes duurt is de hond uitgedroogd (bij
oudere honden werkt dit overigens minder goed doordat de huid
minder elastisch is).
• Het tandvlees moet vochtig zijn en roze van kleur.
• Hond wil niet eten.
Ga bij uitdroging direct naar de dierenarts, de hond krijgt dan een
waterinfuus. Let ook extra op als je hond in deze periode diarree heeft,
uitdroging gaat dan een stuk sneller.
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Een aantal tips voor bij het warme weer
Zorg er voor dat er altijd drinkwater is voor de hond, neem bij het naar
buiten gaan een flesje water mee.
• Ga het liefst ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat uit met de hond als
het een beetje is afgekoeld.
• Zoek plekken op met water zodat de hond lekker kan zwemmen en
afkoelen. Zwemt je hond niet dan koelt hij alsnog af door in het
water te gaan staan (voetzolen).
• Zoek plekken op met schaduw, bijvoorbeeld het bos, en vermijdt
grote open vlaktes en vooral asfalt
• Laat je hond nooit achter in de auto met mooi weer, ook niet voor
heel eventjes! Je weet waarschijnlijk zelf wel hoe snel het heet
wordt in de auto als de airco niet aanstaat.
• Koop een speciale koelband of koelmat voor de hond
• Koop een speciaal hondenbadje voor in de tuin, zeer stevig zodat
de hond het niet kapot maakt en perfect voor koeling.
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Voor vragen, wijzigingen in het lidmaatschap,
adreswijzigingen, inzenden teksten of ideeën voor het
Blafnieuws en mailing van de hondenclub, kunt u
terecht bij dit mailadres.
info@polderwakers.nl
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Hondenspreekuur “10 kwalen waar zowel honden als mensen last
van hebben”
Als hond eigenaar deel je zoveel mogelijk met de trouwe viervoeter,
maar kwalen en ziekten natuurlijk niet. Toch zijn er een aantal ziektes
waar zowel mensen als honden last van hebben. Een Amerikaanse
honden verzekeraar heeft onderzoek gedaan en deze 10 kwalen
komen het vaakst voor bij zowel mensen als honden:
Allergieën
Honden kunnen net als mensen allerlei soorten allergieën hebben. Het
komt vaak voor dat honden voedselallergie hebben, allergisch zijn voor
insecten beten, maar ze kunnen ook hooikoorts hebben. Je herkent
een allergie bij je hond als hij veel likt of kauwt aan zijn poten of huid,
veel krabbelt wat zelf kan leiden tot wonden.
Heeft je hond last van allergieën dan kun je proberen hem voorzichtig
af te spoelen na een uitlaat en als het nodig is een hydraterende
shampoo te gebruiken (vraag de dierenarts). Ook kan het helpen om
visolie toe te voegen aan het eten, dit helpt om de huid sterker te
maken.
Blaas infectie
Hou goed in de gate of je hondje meer moet plassen dan normaal. Is
je hond zindelijk en maakt hij opeens weer plasjes binnen dan zou hij
weleens last kunnen hebben van een blaasinfectie.
Artritis
Wanneer je de honden buiten ziet rennen en spelen kun je wel
bedenken dat dit zwaar is voor hun botten en gewrichten.
Diabetes
Diabetes komt geregeld voor bij honden, het is goed te behandelen
maar vergt wel een hoop zorg en aandacht. Bij diabetes maakt de
hond te weinig insuline aan, en blijft er teveel glucose in het bloed
achter. Deze glucose zal via de nieren het lichaam verlaten via urine,
het trekt echter veel vocht aan en de hond zal meer gaan plassen. Dit
betekent ook weer dat de hond meer gaat drinken. Hieraan herken je
ook de ziekte, tevens zal de hond vaak honger hebben, vermageren
en in een later stadium gaan braken.
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Huid kanker
De meeste mensen weten ondertussen wel dat in de zon lopen niet
goed voor ons is, en veel smeren zich dan ook goed in met
zonnebrand. Maar ook voor honden is te veel zon niet goed en teveel
kan leiden tot huidkanker. Het hangt uiteraard af van de vacht van een
hond hoe gevoelig hij is voor de zon. Zonnebrand smeren kan helpen,
maar vermijdt vooral te lang in de zon.
Tandvleesaandoeningen
Net als mensen zouden ook honden hun tanden moeten poetsen.
Honden bouwen zeer snel tandplak op, wat kan leiden tot problemen
met het tandvlees. Er zijn speciale tandenborstels verkrijgbaar voor
honden, ook kan het helpen om de hond te laten kauwen op botten.
Acne
Ok, de acne van de hond is niet vergelijkbaar als die van de
‘hormonale tieners’, maar ze kunnen zeker last hebben van jeukerige
pijnlijke acne.
Maagzweren
Maagzweren komen veel voor bij honden (ze hebben er niet altijd last
van), veel voorkomende klachten zijn braken (soms met bloed), gras
eten, pijnverschijnselen, veel hijgen. De oorzaak is een bacterie.
Staar
Net als mensen kunnen honden last krijgen van de oogaandoening
‘staar’. In sommige gevallen is een operatie nodig.
Keelontsteking
Een hele avond/nacht blaffen en huilen kan er voor zorgen dat een
hond zijn ‘stem’ kwijtraakt. Als de hond ‘schor’ blijft, ga dan naar de
huisarts.
Let op! Ondanks dat het dezelfde ziektes zijn is het nooit veilig om je
medicijnen te delen met je hond! Ga altijd naar de huisarts voor
medicijnen.
Bron: hondenverzekeringinfo.nl
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Wildpoepende junks laten Amsterdamse honden trippen
Dierenartsen in de stad zien tientallen 'knetterstonede' honden per jaar
voorbijkomen - vooral in de zomer. De dieren trippen doordat ze poep
van junks gegeten hebben.
De baasjes schrikken ervan als de hond plotseling versuft neerploft, ze
denken dat het dier een hartaanval of hersenbloeding heeft gehad,'
zegt dierenarts Sebastiaan Peters van Dierenkliniek Westerpark, waar
elke twee tot vier weken wel gedrogeerde honden worden
binnengebracht.
Hij herkent zulke dieren meteen. 'Ze ruiken natuurlijk naar stront.' De
dieren moeten hun roes uitslapen; soms krijgen ze een antidotum
tegen methadon of heroïne. 'Dan zijn ze er snel overheen.'
Spoedkliniek
Op het hondenveld in het Vondelpark kent iedereen wel iemand bij
wiens hond het is gebeurd. Roosje, een parmantige blonde petitbasset, had haar eerste drugservaring toen ze een jaar oud was. 'Ze
was aan het trippen. Met pupillen, zó groot. Ze was helemaal out, ze
kon niks meer,' aldus baasje Henny de Jonge, die haar naar de
spoedkliniek heeft moeten dragen. 'Daar heeft ze de hele nacht aan
een infuus gelegen.'
In het Vondelpark staan twintig openbare wc's die drie keer per dag
worden verschoond, zegt een woordvoerder van stadsdeel Zuid.
Genoeg gelegenheden voor verslaafden om hun behoefte te doen, zou
je denken. Bovendien is wildpoepen verboden.
Vuilnisbakken
Bij Dierenkliniek 76 aan de Plantage Middenlaan, in de buurt van de
GGD-methadonverstrekpost, krijgen ze zo'n tien meldingen per jaar
van honden die zich aan junkenpoep tegoed hebben gedaan, zegt
assistente Wyanda Roest. 'Het zijn vaak dezelfde honden. Tja,
sommige honden zijn gewoon vuilnisbakken. Ze zijn dan zo stoned als
een garnaal. Ze zwalken, kijken vreemd uit hun ogen.'
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Of de honden zich er lekker bij voelen, vindt Peters van Dierenkliniek
Westerpark moeilijk te zeggen. 'Ze maken een lichte trip door, maar
vaak gaan ze out omdat ze te veel op hebben.'

Bron: het Parool d.d. 24-08-2015

Hier had uw advertentie kunnen staan!!
Al voor € 20,00 per jaar ondersteunt u de hondenclub en staat
uw bedrijf in het clubblad en op onze website.
Het clubblad verschijnt 2x per jaar in een oplage van 200 stuks
en is tevens te lezen via onze website www.polderwakers.nl
Voor meer info neem contact op met Guido de Gier
of via info@polderwakers.nl
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