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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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Clubgebouw en trainingsveld
HC de Polderwakers
06 51 28 65 32
Sportpark “de Dulen” Dreg 5,
2421 NG Nieuwkoop
www.polderwakers.nl
Bestuur:
Voorzitter:

Wendy Vermey
06 214 28 509
Dennenlaan 27, 2421 VE Nieuwkoop

Secretaris:

Guido de Gier
06 536 23 804
Keizershof 27, 3481 KD Harmelen
info@polderwakers.nl

Penningmeester:

Daniel v/d Meer
06 317 95 694
Wikkestraat 21, 2403 EP Alphen a/d Rijn
Danielvdmeer1@gmail.com

Trainers:

Kees Bijlemeer
Renate Kolb
Karin Uiterwijk
Marjan Oosterman

Blafnieuws:

Guido de Gier
info@polderwakers.nl

Webmaster:

Edwin van Berkel
06 24 32 06 95
webmaster@polderwakers.nl

Ereleden:

Mevr. C. Stekelenburg, Nieuwkoop
Dhr. B. ten Den, Vinkeveen
Dhr. G. van Asselt, Zwammerdam

Bankrekening:

NL47 RABO 01013.94.667

KvK:

40446358

06 466 66 118
0172 74 23 77
06 400 88 006
06 547 20 151
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Van het bestuur
In deze uitgave van het Blafnieuws een overzicht van de examens, het
verslag van de ledenvergadering, een oproep voor een extra trainer,
de aankondiging van de vakantieperiode, nieuws rondom de
vereniging, foto’s en nog veel meer….kortom wederom de moeite
waard om te lezen.
Fijne vakantie!!!
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Agenda

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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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 via
info@polderwakers.nl
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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.

RWE Techniek
Prins Hendrikstraat 124
2405 AM Alphen a/d Rijn
Tel. 0172 - 47 99 36
Mob. 06 - 55 16 28 99
rwe@rwetechniek.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 2017
EG
1. Sabine Kolb met Ravi
2. Daisy Nieuwenhuizen met Sky
3. Jet Kalshoven met Mexx
Marion v/d Meer met Bombay

54 punten
52 punten
51 punten
43 punten

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

Tom Coenders met Baileys
Frank Wijfjes met Dana

38 punten
32 punten

GG1
1. Jaimy Zuiderduin met Abby

70 punten

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

Daan v/d Kleer met Guus
Jet Kalshoven met Ruby
Yvon v/d Linden met Tommie

58 punten
56 punten
49 punten

GG2
Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de
“verplichte zes(sen)”:

Edwin van Berkel met Sasja
Jan de Jong met Bella
Carla van Gaalen met Faya
Meinard Verlaan met Rocky

93 punten
92 punten
86 punten
83 punten

GG2 Extra
Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de
“verplichte zes(sen)”:

Sabine Kolb met Taco
Karin Uiterwijk met Flynn

115 punten
63 punten
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Behendigheid 1 (max. 9 fouten)
1. Jan de Jong met Bella

8 fout tijd 2:50

Behendigheid 2 (max. 5 fouten)
Boudewijn de Jong met Baileys

8 fout tijd 2:33 (afgewezen)

Behendigheid 3 (max. 2 fouten)
1. Meinard Verlaan met Rocky

0 fout tijd 1:42

Behendigheid Super (0 fouten)
1. Edwin van Berkel met Sasja

0 fout tijd 1:41

Michel Uiterwijk met Flynn
René v/d Brink met Rico
Behendigheid Superieur (0 fouten)
1. Jet Kalshoven met Ruby

2 fout tijd 1:44 (afgewezen)
4 fout tijd 2:07 (afgewezen)

0 fout tijd 1:52
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De examens van Flynn
Deze week was het weer zover…..examens.
Donderdag eerst behendigheid examen dat was natuurlijk een makkie dat
parcours had ik al een aantal keren geoefend dus dat liep vlekkeloos
volgens mijn baas. Ik twijfelde ergens al of ik niet over een hoogte sprong
moest. Deden we met oefenen altijd maar mijn baas liep er zelfverzekerd
voorbij dus ik heb braaf gevolgd. Later bleek dat ik toch gelijk had die
hadden we wel moeten nemen. Helaas gezakt dus want mijn baas mocht
geen strafpunten hebben. Ik heb het dus eigenlijk heeeeeeel goed gedaan
en mijn baas is gezakt.
Toen zaterdag.
Ik was een beetje misselijk toen ik opstond heb lekker gras gegeten en
toen gingen we naar het examen. Het regende weer eens dat vind ik echt
niet leuk. Maar goed het moest. De staanoefening besloot ik weer eens
goed te doen daar wordt mijn vrouwtje blij van. Het volgen ging ook wel
aardig net als de blijf oefening. Het voorkomen vind ik toch altijd een
beetje verwarrend mag ik nu al of moet ik nog even wachten ja ik mocht
toch halverwege nog even getwijfeld maar mijn vrouwtje zei heel duidelijk
HIER en dat betekent dat ik echt bij haar moet komen. Het vervolg is altijd
dat ik terug moet naar de plek waar ik al die tijd had gelegen. 1 van de
weinig droge plekjes op het veld dus. Dat deed ik helemaal goed. Omdat
ik misselijk was heb ik ook niet van de worst gesnoept. Toen het parcours
dat begon vrij aardig tot ik weer een hele leuke hond langs het hek zag
daar moest ik even bij buurten. Ergens voelde ik achter mij dat het niet de
juiste beslissing was. Dus snel terug naar mijn vrouwtje en weet je wat ik
zag? Er kwam kwam rook uit haar oren! Dat had ik nog nooit gezien. Ze
was echt diep teleurgesteld in mij. Terug in het rijtje liep er nog een hond
langs het hek en ik dacht het is nu toch al verpruts ik ga even buurten dat
zal wel mogen. Toen werd ze nog bozer en greep mij heel hard vast naar
mijn plaats. Daar schok ik wel even van. Als oefening moest ik het
parcours nog een keertje lopen. Tijdens het lopen ging het goed alleen
verstond ik rechts niet helemaal goed. Met de fiets ja je raad het al nog
een hond daar ging ik heen, maar waar ik niet op bedacht was is dat mijn
vrouwtje best snel bij mij is op de fiets en stond dus gelijk achter mij om
mij tot de orde te roepen. Toen heb ik heel netjes naast de fiets verder
gelopen. Jullie raden het al ik ben niet geslaagd.
Nog een half jaar trainen met mijn baasjes gezellig toch!

Flynn

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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Mijn liefde voor de hond
Het begon toen wij thuis, ik was een jaar of 7 van onze blonde
Labrador Sandy een nestje kregen. Allemaal prachtige zwarte en
blonde puppy’s. Hele dagen zat ik tussen de puppy’s geweldig vond ik
ze. Eén voor één gingen ze naar een nieuw baasje zorgvuldig
uitgezocht door mijn moeder maar eentje bleef er die was van ons….
Tessie. Tessie en ik waren onafscheidelijk, wij speelden verstoppertje,
wij zwommen samen, ik leerde haar apporteren want ze mocht mee op
jacht met mijn vader, wij gingen Bonzo diner kopen bij de buurtwinkel
en die droeg ze zelf naar huis en dan maakte ik een heerlijke
slobberbak voor d’r. Een geweldige hond, ze is ruim 12 jaar geworden.
Mijn volgende puppy kreeg ik zowat gelijk met de sleutel van ons
eerste huis. Een rottweilerreutje Bjork en oké, dit was even iets anders
hij hing met 8 weken al in de broekspijpen van de visite, probeerde te
rijden op m’n knie en was niet zindelijk te krijgen. Het was hoog tijd
voor een training dus gingen wij naar HC de Polderwakers. En daar
kregen wij de smaak te pakken. We hebben alle cursussen gevolgd
die er waren, bekers pronkten boven de hondenmand. Diploma’s
hingen ingelijst aan de muur, we waren een
superteam Bjork en ik. Hij is helaas maar
5,5 jaar geworden, werd geplaagd door
epilepsie. Inmiddels was ik gevraagd om
trainer te worden en dat vond ik erg leuk om
te doen. Toen werd zoonlief 1 jaar en tja die
kreeg een puppy, een chocoladebruin
labradorreutje, genaamd Duncan. 2 handen
op een buik… een heerlijke makkelijke hond
voor de kinderjaren van je kids. Klein
nadeeltje altijd als wij wandelden, zwom hij
als dat kon…. niet uit dat water te krijgen. Hij
zwom zelfs hele meters onder water. Ruim
13 jaar is hij geworden. Inmiddels waren wij
ook in het bezit van een grote Zwitserse
Sennen hond Kilian, wat een scheet was dat
maar werken voor je… ho maar. Ik heb nog
nooit zoveel moeite gehad om een hond te
trainen als die eigenwijze Zwitser. Helaas
werd ook deze lieve hond geplaagd door
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epilepsie en is maar 2,5 jaar geworden. Met de kids inmiddels oud
genoeg voor het echte werk, kregen wij een stoere Amerikaanse
stafford pup…. een teefje want veel minder fel en rustiger dan een
reutje……mis! Nina is een engeltje in huis, heel lief voor mensen maar
kijkt altijd uit naar een lekker partijtje vechten met een andere hond.
Dus altijd aan de lijn, altijd goed opletten en altijd corrigeren. Heeft
overigens wel netjes alle diplomaatjes gehaald en er is door dochterlief
en andere vrijwilligers altijd lekker mee getraind. Ze is inmiddels met
ruim 10 jaar wat rustiger geworden en geniet in haar mand (lees op
bed als ze de kans krijgt) van haar welverdiende pensioen. En ja, dan
onze recentelijke aanwinst Ravi ook wel Draki genaamd. Een mix van
een beetje cavalier, een beetje Boomer en heel veel boerenfox. Het
mooie is dat Nina hem niet opvrat bij binnenkomst maar besloot er
dikke vrienden mee te worden. Hij heeft schattige droopy ogen en
leuke hangoortjes en ik moet mezelf soms echt streng toespreken, op
te treden als hij een rondje over de eettafel loopt! Gelukkig traint
Sabine hem en ik vind het prachtig om die 2 op het veld bezig te zien.
Renate Kolb

Trainer(s) gezocht!!
De hondenclub is per direct op zoek naar
nieuwe trainers op vrijwillige basis.
Heeft u ook altijd hondentrainer willen
worden. Of lijkt het u leuk om met honden te
werken. Binnen onze vereniging willen wij u
graag opleiden om uiteindelijk zelfstandig
gehoorzaamheidstraining te geven.
Wij zoeken geschikte kandidaten in de leeftijd
vanaf 18 jaar die niet bang zijn om voor een
groep te staan.
Onze trainingsavonden zijn op dinsdag- en
donderdagavond vanaf 18.30uur tot 21.30uur.
Voor meer info neem contact op met
Renate Kolb via info@polderwakers.nl

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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Bos/heide wandeling over de Hoorneboegse Heide
Op zondag 22 januari 2017 hebben we met een grote groep over de
Hoorneboegse Heide in Hilversum gewandeld. ’t Was koud maar
prima weer met een mooi zonnetje. Na de ontvangst met koffie en een
beetje chocomelk (de rest lag door Jet d’r auto) hebben we een grote
ronde van ongeveer 5 kilometer gemaakt.
Na bijna 3 uur door de prachtige natuur gelopen te hebben, was het
tijd voor een lekkere borrel in het plaatselijke restaurant.

HC de Polderwakers

Verslag ledenvergadering 22-06-2017
De ledenvergadering vond plaats op donderdagavond 22 juni 2017 om
20.30uur buiten op het terras aan de Dreg 5 te Nieuwkoop.
Er zijn 11 leden aanwezig, allen tekenen de presentielijst.
1.

Opening / vaststellen agenda
Voorzitster Wendy opent de vergadering en heet iedereen welkom. De
agenda voor de vergadering wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2.

Vaststellen notulen ledenvergadering 23 april 2015
De notulen van de vorige ledenvergadering wordt zonder opmerkingen
vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris.

3.

(Her)-verkiezing bestuur
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten beschikbaar gesteld voor het
bestuur. Van het huidige bestuur stelt iedereen zich herkiesbaar. De 3
leden worden unaniem door de aanwezige leden herkozen.
1. Voorzitter: Wendy Vermey.
2. Secretaris: Guido de Gier.
3. Penningmeester: Daniël van de Meer.
Wendy en Daniël geven wel aan dat zij zich voor 2017 als laatste keer
herkiesbaar stellen. Voor het komende jaar komen er dus 2
bestuursfuncties vrij. Geïnteresseerden voor één van deze functies
kunnen zich melden.

4.

Jaarverslag 2015-2016
Guido vertelt over de activiteiten en inzet van het bestuur van de
afgelopen 2 jaar. Deze 2 jaar stonden vooral in het teken van het
binnenhalen van de horecavergunning en het nodige groot onderhoud in
de kantine en garage. Alle zaken zijn mede met inzet van vele
vrijwilligers succesvol afgerond. De aangescherpte regels behorende bij
de horecavergunning, geven wel meer beperkingen aan het gebruik van
de kantine. De nieuwe regels staan aangegeven in de “horecamap” en
worden bij alle gebruikers duidelijk aangeven. Het aantal leden is in 2
jaar gestegen van 143 eind 2014 naar 150 eind 2016.

5.

Financiën
De inkomsten zijn redelijk gelijk gebleven deze jaren, echter de uitgaven
in vooral 2016 vallen door het groot onderhoud hoger uit en is dit jaar
afgesloten met een “min”. De club staat er door de goede boekhouding
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de afgelopen jaren financieel gezond voor. Thea Bijlemeer en Karin
Uiterwijk hebben de kascontrole over 2015-2016 uitgevoerd. Zij geven
hun goedkeuring over de stukken. Thea en Karin worden bedankt voor
hun inzet. De vergadering geeft vervolgens ook zijn goedkeuring over de
jaarrekening van 2015-2016.
6.

Benoeming kascontrole commissie
Karin Uiterwijk en Renate Kolb worden gekozen voor de
kascontrolecommissie voor het komende jaar.

7.

Onderhoud gebouw / terrein
De volgende zaken zijn op de onderhoudslijst:
Laatste zetwerken langs garagedeur en hwa achterzijde garage.
Daklekkage boven meterkast (dakafvoer)…urgent!
Vloer kantine > er is een mandaat van € 3.000,-- om het juiste
verfsysteem uit te zoeken.
Er worden voor de vloer diverse offertes aangevraagd.

8.

Jaarverslag trainers
Het aantal vaste trainers loopt helaas terug en het is echt noodzakelijk
dat er een vaste kracht bijkomt die beide avonden. Kees verwacht niet
binnen de club een geschikte kandidaat te vinden maar blijft rondkijken.
Middels een advertentie wordt geprobeerd iemand te interesseren.

9.

Rondvraag
Geen opmerkingen.

10. Sluiting
Rond 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en biedt iedereen
namens het bestuur een drankje aan.
Notulen opgemaakt door Guido de Gier
Heeft u naar aanleiding van het verslag van de ledenvergadering nog vragen
of opmerkingen, kunt u deze mailen naar: info@polderwakers.nl
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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

De hondenclub heeft tegenwoordig ook een leuke
facebookpagina. Het is een besloten groep en dus
alleen voor leden bedoeld.
Zoek ‘m snel op en meld je aan!!
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Hondenspreekuur “Epilepsie bij honden”
Epilepsie bij de hond is een redelijk vaak voorkomend neurologisch
probleem bij de hond. De aandoening gaat gepaard met min of meer
heftige epileptiforme aanvallen. Deze aanvallen kunnen een
behoorlijke impact op het gezin hebben. Behandeling van epilepsie en
leren leven met een hond met epilepsie is goed mogelijk, mits u als
eigenaar een goed team met uw dierenarts vormt en dat u op de
hoogte bent van een aantal belangrijke zaken rondom epilepsie.
Wat is epilepsie?
Epilepsie is een aandoening waarbij er herhaaldelijk toevallen
optreden. De frequentie kan variëren tot eens in de zoveel jaar tot
enkele weken of zelfs dagen. Bij een epileptische aanval vindt een
ontsporing van de elektrische hersenactiviteit plaats. Dit leidt
uiteindelijk tot een soort ontlading in de hersenen dat zich uit in de
uiteindelijke epileptische aanval.
Oorzaken van epilepsie
Globaal gezien zijn er twee vormen van epilepsie; primaire en
secundaire epilepsie.
We spreken van secundaire epilepsie wanneer de epileptische
aanvallen veroorzaakt worden door aanwijsbare andere aandoeningen
in het lichaam. Hierbij valt te denken aan ernstige lever- en
nieraandoeningen, te laag suikergehalte in het bloed,
hersenaandoeningen (infecties en tumoren) maar ook vergiftigingen. In
principe kunnen dieren van alle leeftijden last van secundaire epilepsie
krijgen, maar gezien de problemen meestal op oudere leeftijd.
Primaire epilepsie
Dit is de echte epilepsie zoals we die ook bij mensen kennen. Bij
primaire epilepsie vinden de aanvallen plaats zonder aanwijsbare
oorzaak elders in het lichaam. We spreken dan ook wel van primaire
epilepsie indien we door middel van onderzoeken geen aanwijsbare
oorzaken gevonden hebben. In de meeste gevallen zien we eerste
aanvallen op een leeftijd van 1-6 jaar ontstaan. We zien echter ook
vaak dat de eerste aanvallen door de eigenaar gemist worden en dat
op oudere leeftijd de eerste aanvallen lijken te ontstaan.
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De rest van dit artikel behandeld de echte primaire epilepsie.
Bij welke hondenrassen komt epilepsie voor?
In principe kan elke hond epilepsie ontwikkelen. We zien echter bij een
aantal rassen duidelijk meer gevallen van epilepsie. Dit zijn o.a. de
Labrador, de Golden Retriever, Duitse Herder, Tervuerense Herder,
Border Collie en de Bouvier. Honden met epilepsie dienen te worden
uitgesloten van de fokkerij.
De epileptische aanval
Het moeilijke aan epilepsie is dat het er een grote variatie aan duur en
ernst van de aanvallen is. De klassieke epileptische aanval verloopt in
drie fasen die goed te onderkennen zijn.
Aura of inleidende fase
Deze periode kan enkele seconden duren maar ook uren of zelfs
dagen. De verschijnselen zijn afwijkend gedrag. Soms rustig, soms
juist onrustig, vaak zijn de honden wat aanhaliger. De honden kunnen
verder soms een wat dwaze blik in hun ogen hebben. Deze fase wordt
ook nog wel eens gemist doordat de meeste epileptische aanvallen
optreden wanneer de hond in rust is. De eigenaar die al meerdere
aanvallen onderkent deze fase vaak wel waardoor deze een aanval al
kan zien aankomen.
Ictus of eigenlijke toeval
Dit is de fase van de echte aanval. Bij een aanval in optima forma kan
het volgende worden waargenomen:
•
Omvallen en bewustzijnsverlies
•
Hevige krampen over het hele lichaam
•
Krampachtige bewegingen met de poten
•
Klapperen met de kaken, schuimbekken
•
Verlies van urine en ontlasting
Deze fase van de aanval kan enkele minuten duren en er zeer
alarmerend uitzien. Duurt deze fase langer dan 10 minuten, dan
spreken we van status epilepticus en dient u altijd een dierenarts te
bellen!
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Post-ictale fase
Deze fase gaat in wanneer de krampen ophouden en de hond
langzaam weer bijkomt. De meeste honden zijn na een aanval
behoorlijk de kluts kwijt. Bewegingen zijn ongecoördineerd en vaak zijn
honden hongerig en dorstig. Deze fase kan enkele seconden tot wel
dagen aanhouden.
Wat te doen bij een epileptische aanval?
Een epileptische aanval is niet te stoppen, het is belangrijk te beseffen
dat uw hond tijdens een aanval geen enkele bewuste coördinatie
heeft.
•
Probeer rustig te blijven. Afwachten en observeren is het juiste
advies.
•
Schuif eventueel meubels aan de kant zodat het dier zich niet
kan verwonden.
•
Noteer de duur van de aanval en de verschijnselen.
•
Probeer niet uw hond te kalmeren door hem te aaien of proberen
vast te houden!
•
Probeer zeker geen tabletten in te geven!
•
Duurt de eigenlijke aanval langer dan 10 minuten, dan belt u uw
dierenarts.
•
Is het de eerste aanval van de hond, dan kunt u het beste de
volgende dag een afspraak met uw dierenarts maken om de
hond te laten onderzoeken.
•
Wanneer al eerder primaire epilepsie is geconstateerd door uw
dierenarts en uw hond heeft meerdere aanvallen achter elkaar,
dan kunt u thuismedicatie na een aanval toedienen (zie verder).
Onderzoek bij een hond met epilepsie
Is het de eerste keer dat de hond een aanval heeft, dan is het
verstandig de volgende dag een afspraak bij de dierenarts te maken.
Deze zal dan uw hond onderzoeken en in ieder geval bloedonderzoek
doen naar de meest voorkomende oorzaken van (secundaire)
epilepsie. Indien hierbij niets gevonden wordt, bestaat nog de
mogelijkheid om een CT-scan van de hersenen te laten maken om een
(relatief zeldzame) hersentumor uit te sluiten. Indien er geen
afwijkingen gevonden worden, gaan we meestal uit van de diagnose
primaire epilepsie.
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Behandeling van epilepsie
Wel of niet behandelen?
Na een enkele aanval wordt eigenlijk nooit direct met medicijnen
gestart. Het is verstandiger om een beeld te krijgen van de frequentie
van de aanvallen. Sommige dieren krijgen maar eens per jaar of nog
langer een aanval. Behandeling is dan niet nodig.
Wanneer de aanvallen in frequentie toenemen kan wel een
behandeling gestart worden. Over het algemeen wordt pas met een
medicinale behandeling gestart wanneer de aanvallen vaker dan eens
per 2-3 maanden optreden en/of wanneer de naweeën van een aanval
erg lang duren.
Het doel van de behandeling is het verlengen van de tussenpozen van
de aanvallen enof het verkorten van de lengte van de aanvallen en het
verminderen van de ernst van de aanvallen.
Medicatie
Phenobarbital. Dit is het middel van eerste keus wanneer een
behandeling gestart wordt. Een hond kan hier in het begin wat slaperig
van zijn en wat meer drinken en plassen. Wanneer de aanvallen niet in
frequentie afnemen kan de dosering op voorschrift van uw dierenarts
verhoogd worden. Indien dit nog onvoldoende effect heeft kan
phenobarbital eventueel gecombineerd worden met Kaliumbromide.
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Fenytoïne (Epitard®). Wanneer de frequentie van de aanvallen nog
steeds niet acceptabel is (of na verloop van tijd weer toenemen kan
het zijn dat de maximale dosering van phenobarbital bereikt is. Dit
kunnen we onderzoeken met behulp van een bloedonderzoek. Zijn de
maximale bloedwaarden van de phenobarbital inderdaad bereikt, dan
kan worden overgeschakeld op Fenytoïne (Epitard®).
Diazepam (Valium®, Stesolid®). Dit is een middel dat in de kliniek in
injecteerbare vorm wordt gebruikt om een dier uit een langdurende
aanval te halen. Verder is de rectale vorm een middel om altijd in huis
te hebben wanneer u een hond met epilepsie heeft. Dit kan op
aanwijzing van uw dierenarts gebruikt worden om een cluster van
meerdere aanvallen achter elkaar te onderbreken.
Prognose
Er zijn genoeg gevallen bekend waarbij honden in hun hele leven maar
één of enkele epilepsie aanval(len) krijgen. Dieren met epilepsie
kunnen in principe net zo oud worden als gezonde dieren. Buiten de
aanvallen hebben zij een normaal leven. Slechts een enkele keer slaat
een medicatie niet aan en hebben of krijgen honden in toenemende
mate aanvallen.
Wanneer de frequentie of de ernst van de aanvallen dusdanig zijn dat
de kwaliteit van leven in het geding is, kan het lastige besluit tot
euthanasie genomen moeten worden.
Bron: www.dierendokters.com/honden/epilepsie

