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      Het adres voor alle: 

 
 

hondenmanden, vetbedden (vele merken), hondenvoer, halsbanden/riemen, voerstandaards met 
rvs-bakken, ontwormmiddelen en vlooienbestrijdings- 
middelen, 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 

  

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

tel: 0172 52 35 71 
 
Voor al uw:  kozijnen 
 deuren 
 dakkapellen 
 dakramen 
 plafonds 
 inbraakbeveiliging 
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Clubgebouw en trainingsveld 
HC de Polderwakers  0172 57 29 32 
Sportpark “de Dulen” Dreg 5, 
2421 NG Nieuwkoop 
www.hondenclubdepolderwakers.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 
   guidodegier@kpnmail.nl  
 
Penningmeester: Daniel v/d Meer  06 317 95 694 
   Wikkestraat 21, 2403 EP Alphen a/d Rijn 
   Danielvdmeer1@gmail.com  
 
Bestuurslid:  Johan Wijfje   06 815 53 669 
 
Trainers:  Cees Bijlemeer  06 466 66 118 
   Luc Verduijn   0172 57 47 38 
   Renate Kolb   0172 74 23 77 
   Jet Kalshoven   0172 40 97 32 
   Jeanette Vork   0172 85 31 75  
 
Blafnieuws:  Guido de Gier 
   info@hondenclubdepolderwakers.nl 
 
Webmaster:  Ed de Jong   06 549 42 093 

webmaster@hondenclubdepolderwakers.nl  
 
Ereleden:  Mevr. C. Stekelenburg, Nieuwkoop 
   Dhr. B. ten Den, Vinkeveen 
   Dhr. G. van Asselt, Zwammerdam 
 
Bankrekening: 1013.94.667 Rabobank Nieuwkoop 
KvK:   40446358 
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Uit de bestuurskamer 

U heeft zojuist het nieuwe exemplaar van het Blafnieuws open 
geslagen. Het clubblad van onze hondenclub wat al 34 jaar verschijnt. 
Dit 1e exemplaar van 2012 staat weer vol met nieuws rondom de club 
en leuke artikelen uit het nieuws en van internet. Om het clubblad 
mede mogelijk te maken, hebben we ook dit jaar weer veel bedrijven 
bereid gevonden om te adverteren. Veel advertenties zijn vernieuwd 
van klus/bouwbedrijven, korting op hondenvoer, cafés, honden 
trimmen, schoonmaak, rijopleidingen enz. Er zit dus altijd wel iets 
tussen waar u uw voordeel mee kan doen. 

Van het nieuwe jaar zijn alweer 2 maanden om en gaan we richting de 
lente met hopelijk mooi weer! Toch was ondanks het koude weer van 
de afgelopen tijd de opkomst op de trainingen behoorlijk. 

In het Blafnieuws staat deze keer het verslag van de ledenvergadering 
van maart 2011 opgenomen. Dit in verband met de komende 
ledenvergadering op 5 april a.s. Het wordt de 1e vergadering van het 
huidige bestuur en we hopen daarom op een grote opkomst. De 
vergadering vindt plaats in de kantine, aansluitend aan de reguliere 
trainingen van de donderdagavond. De koffie is gratis, dus komt 
allen!!! 

Nogmaals wil ik het inenten onder de aandacht brengen. Op dinsdag 3 
april a.s. is om 20.00uur de dierenarts aanwezig om uw hond zijn 
jaarlijks prik te geven tegen gereduceerd tarief. Om op verzoek van de 
dierenarts aan te kunnen geven hoeveel honden er ongeveer komen, 
wordt u wel verzocht uw hond alvast in te schrijven. In de kantine ligt 
op de bar een inschrijflijst hiervoor klaar. 

Veel leesplezier en tot ziens op het trainingsveld. 

Namens het bestuur, Guido 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dinsdag 03 april 2012 
      om 20.00uur  
 
inenten in de kantine 
 

 

Donderdag 5 april 
      om 20.30uur  
 
   Ledenvergadering 
       in de kantine 

 Hondenclubdag 2012 
 
    Zaterdag 02 juni 

Proefexamens EG/GG1-2: 
Zat. 14 april 9.00uur 
Examens: 
Do. 10 mei 20.30uur behendigheid 
Zat. 12 mei 9.00uur EG/GG1-2 
 



 

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 
 

 
 

Wisker 
Tandtechniek 

 
Energieweg 1J 

2421 LX Nieuwkoop 
Tel 0172 575 557 

Mob 0653 412 200 

 
Tijsterman 

Van de hoorn 
 

Stortenbekerstraat 47 
2421 ET Nieuwkoop 

0172 575 801 
06 50524698 
06 50524699 

 
Stukwerk 
Spuitwerk 

Sierpleister 
Wand- & plafondafwerking 
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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 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 2011/2012 
(incl. inschrijfgeld en evt. examengeld) 
 
- lidmaatschap  € 12,50  per jaar.  
- gezinslid   € 8,--   per jaar. 
  
- Puppycursus € 45,--  ½ jaar. 
- EG  € 77,50 ½ jaar. 
- GG1  € 77,50 ½ jaar. 
- GG2  € 77,50 ½ jaar. 
- Behendigheid € 77,50 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. 
 
Vaste trainingsavonden zijn de dinsdag- en donderdagavond van 
18.30 tot 21.30uur. 
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Verslag ledenvergadering maart 2011 
 
De ledenvergadering vond plaats op donderdagavond 10 maart 2011 
om 20.30uur in de kantine aan de Dreg 5 te Nieuwkoop. 
 
Er zijn 14 leden aanwezig, allen tekenen de presentielijst. 
 
1. Opening interim voorzitter 

Om 20.45 uur opende de interim voorzitter de vergadering en heet 
iedereen welkom. Na een korte inleiding gaf de voorzitter het 
woord aan de secretaris. 

 
2. Notulen secretaris 

De secretaris nam de notulen door waarin het interim bestuur tot 
stand is komen. De vergadering ging akkoord met de notulen. 

 
3. Jaarverslag secretaris 

Ook het jaarverslag van de secretaris werd goedgekeurd door de 
vergadering. 

 
4. Jaarverslag penningmeester 

Daarna kwam de penningmeester aan het woord. 
Zijn verslag werd goedgekeurd door de vergadering. 

 
5. Verslag kascontrole commissie  

Gijs Kranenburg en Richard ten Brink hebben de kascontrole over 
2009 en 2010 uitgevoerd. Gijs geeft zijn goedkeuring en de 
vergadering gaat akkoord. 

 
6. Benoeming nieuwe kascontrole commissie 

Gijs Kranenburg en Dimitri Wisker worden benoemd voor de 
kascontrole van 2011. 

 
7. Bestuursverkiezing/aftredend interim bestuur 

Johan Wijfje, Henry v/d Brink en Dimitri Wisker treden af en 
stellen de nieuwe kandidaten voor het bestuur van vijf leden voor, 
namelijk: 
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1. Voorzitter: Wendy Vermey.  
2. Secretaris: Guido de Gier.  
3. Penningmeester: Daniël van de Meer.  
4. Onderhoud terrein en gebouw: Henry v/d Brink.  
5. Onderhoud terrein en gebouw: Johan Wijfje.   
De vergadering stemt unaniem voor, daarmee is het nieuwe 
bestuur aangetreden. 

 
8. Pauze 

Na een korte pauze zette de interim voorzitter de vergadering 
voort en gaf het woord aan de trainers. 

 
9. Jaarverslag trainers 2009 en 2010 

Hiervoor neemt Luc Verduijn het woord en verteld over hoeveel 
cursisten er zijn en over hoe de examens verliepen. 

 
10. Voorstel ereleden 

Het interim bestuur doet het voorstel om Ben ten Den en Gert van 
Asselt vanwege hun verdiensten als erelid te benoemen. 
De vergadering stemt unaniem voor. 
Ben en Gert waren vanwege hun gezondheid niet aanwezig. 
Johan Wijfje gaat naar Ben en Gert om de oorkondes te 
overhandigen. 

 
11. Rondvraag 

In de rondvraag werd antwoord geven op een aantal vragen 
vanuit de vergadering. 

 
12. Sluiting 

21.15 uur sloot de interim voorzitter de vergadering en wenste 
iedereen wel thuis.  

 
Notulen opgemaakt door Johan Wijfje 
 

Volgende ledenvergadering: 
donderdag 5 april 2012 om 20.30uur 

in de kantine!! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dierenartsonline.nl/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/a_Hoera_Hond_Plas.gif&width=400m&height=400&bodyTag=<body bgColor="
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Hond als koppelaar! 
 
Makkelijker vrouwen benaderen met de hond 
Een op de drie Britse mannen denkt dat vrouwen met een hond 
makkelijker te benaderen zijn voor een gesprek. Vier op de vijf 
mannen denkt zelfs dat honden een middel zijn om een vrouw 
makkelijker mee uit te vragen. Bovendien vinden ze vrouwen met een 
hond betrouwbaarder overkomen. Dit blijkt uit een studie onder 
tweeduizend Britten, zo meldt de Belgische krant ‘Het Laatste Nieuws’. 
 
Soort hond 
Vrouwen voelen zich het meest aangetrokken tot mannen met een 
golden retriever, gevolgd door baasjes van border collies of 
labradoodles.  
Ruim tweederde van de single vrouwen denkt dat het strelen van de 
hond een goede manier is om het ijs te breken met een aantrekkelijke 
vreemdeling.  
52 procent vindt dit minder gênant dan rechtstreeks het baasje aan te 
spreken. De meest voorkomende plaats voor hondeneigenaars om 
een date te vinden is het park in de buurt.  
 
Mannen zijn eerder aangetrokken  
tot een vrouw met een beagle,  
gevolgd door vrouwen met een  
Engelse springer spaniël, een jack  
russel, een chow chow of een  
dalmatiër. 
 
 
Bron: Petnews.nl 24-10-2011 
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Examens 
 
In april/mei worden de (proef)examens weer afgenomen en wel op de 
volgende data: 
 
Proefexamens gehoorzaamheid EG, GG1 en GG2 
 
Zaterdag 14 april 2012 vanaf 9.00uur 
 
Examen behendigheid 
 
Donderdag 10 mei 2012 vanaf 20.30uur (na de EG/GG1-lessen!!) 
 
Examen gehoorzaamheid EG, GG1 en GG2 
 
Zaterdag 12 mei 2012 vanaf 9.00uur 
 
De exacte tijd per niveau wordt je tijdens de training meegedeeld en 
wordt in de kantine opgehangen!!! 
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Laat die examens maar komen!!!! 
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Honden chippen verplicht vanaf 2012 
 
Honden die vanaf 2012 worden geboren, moeten verplicht gechipt en 
geregistreerd worden. Hiermee gaat het kabinet misstanden in de 
hondenfokkerij en -handel tegen en wordt het welzijn van honden 
verbeterd. 
 
Er zijn verschillende problemen die het welzijn van honden bedreigen. 
Zo zijn er dieren die worden mishandeld, verwaarloosd of 
achtergelaten door hun eigenaar. Ook vinden er misstanden in de 
fokkerij plaats, onder meer bij de import van buitenlandse honden die 
zonder juiste vaccinatie of zonder herkenbare afkomst worden 
verhandeld. Daarnaast vindt bedrijfsmatige hondenfokkerij plaats 
waarbij de fokker zich niet aan de regels houdt. Om deze problemen 
meer effectief aan te pakken, moet de herkomst van een hond kunnen 
worden achterhaald. Veel partijen hebben om invoering van een 
verplichte identificatie en registratie gevraagd. 
 
Het besluit treedt in het voorjaar van 2012 in werking en verplicht elke 
eigenaar om zijn hond binnen zeven weken door middel van een chip 
te laten identificeren. Daarna moet de houder een aantal gegevens 
registreren, onder andere zijn naam, adres en woonplaats. De 
gegevens komen in databanken die worden aangewezen door de 
minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en 
worden aan het ministerie beschikbaar gesteld. Per jaar zullen naar 
schatting 100.000 pups worden gechipt. 
 
U kunt bij de dierenarts een chip laten aanbrengen. Ook zorgen zij 
vaak voor de registratie. Het tarief wat zij hiervoor rekenen verschilt 
per dierenarts. Het chippen wordt door sommige huisdierenzorg-
verzekeraars vergoed.  
Op www.chipnummer.nl vindt u een overzicht van verschillende 
databanken waar u de hond kunt laten registreren. 
 
Bron: licg.nl 17-10-2011     
 
 
 
 

   een microchip 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
De Haan petfood 
 
Fabrikant van honden- en 
kattenvoedsel in blik 
 
 
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 
 

 
 
Bouwbedrijf Verlaan & Zn 

Mozartlaan 55 
2421 VC Nieuwkoop 

 
06 52 333 144 

 
beton- en timmerwerken 

 
 

 
 
 

Hondentrimsalon 
 

Doreth van der plas- 
Hulsebosch 
 
Rijksgediplomeerd 
 
Trimmen – Scheren – Nagels  
Knippen – Wassen 
Oor– en Tandreiniging 
 
Hogedijk 8 Aarlanderveen 
0172 – 573239 
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Hond veroorzaakt wekelijks 3 familieruzies  
 
Een hond is de 'beste vriend van iedereen', maar zorgt wel voor 
behoorlijk wat wrijvingen in de familie.  
Iedere hond veroorzaakt in zijn leven bijna 2.000 ruzies. Dat zijn dus 
156 ruzies per jaar, of 3 ruzies per week. De meeste discussies gaan 
over wie de hond uit moet laten, het geven van te veel koekjes en 
lekkernijen en de eeuwige vraag: wat te doen met de hond als je op 
vakantie gaat?  
 
Discipline  
Een kwart kissebist regelmatig over of de hond ook op de slaapkamer 
of bank mag komen. Het disciplineren van de hond is een van de 
grootste uitlokkers voor een ruzie, 18 procent heeft regelmatig een 
discussie omdat de een vind dat de ander te streng is.  
 
'Net als een baby'  
Nikki Sellers, werkzaam in huisdierenverzekeringen en uitvoerder van 
het onderzoek, zegt: "Het bezitten van een hond verschilt niet zo veel 
van het hebben van een baby. De continue zorg en 
verantwoordelijkheid voor een hond kan erg vermoeiend zijn voor de 
eigenaar. Houd de hond in goede conditie door regelmatige beweging 
en stimulatie om wat problemen te voorkomen. Bovendien hoeft een 
gezonde hond minder vaak dure bezoekjes te brengen aan de 
dierenarts."  
 
Top 10 discussiepunten  
1. Wat te doen met de hond als je weg gaat  
2. Wie laat de hond uit?  
3. Of de hond wel of niet op bed mag komen  
4. Of de hond wel of niet boven mag komen  
5. Wie ruimt de troep in de achtertuin op?  
6. Te streng zijn voor de hond  
7. De hond op de bank laten  
8. Geld besteedt aan de hond  
9. De training  
10. De hond aan tafel voeren  
 
Bron: Telegraaf.nl 11-01-2012 
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Gezocht: trainer(s) m/v 
 
Wij zoeken hulp voor op het veld! 
Heb jij grote interesse in hondengedrag, hondenrassen en honden in 
het algemeen, dan is dit misschien iets voor jou! 
Ben je één liefst twee keer per week beschikbaar op dinsdag- en/of 
donderdagavond, kun je tegen een stootje wat betreft regen of kou  
en ga je graag met mensen om (over het algemeen neemt de hond 
zijn baasje mee!), dan kun je met de trainers meelopen tijdens de 
lessen. 
Het is de bedoeling dat je om en om met de verschillende trainers 
meeloopt en zodoende veel leert en ervaring opdoet om wellicht in de 
loop der tijd zelf door te groeien tot hondentrainer. 
Ben je enthousiast geworden schroom je niet en meld je aan bij één 
van de trainers! 
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Polderwakers doolhof!! 
 
Kan jij de hond helpen zoeken naar zijn botje? 
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Populairste hondenras 2011 
 
Na een jaartje op de tweede plek te hebben gestaan, is de labrador 
retriever toch weer het populairste hondenras in Nederland. 
  
De labrador retriever is het populairste hondenras van 2011. Dit blijkt 
uit onderzoek van een huisdierenverzekeringsmaatschappij. De 
labrador was lange tijd het meest gekozen ras, maar in 2010 moest hij 
zijn eerste plek afstaan en de chihuahua voor zich dulden. 
 
Deze kleine viervoeters staan nu als tweede op de lijst, gevolgd door 
de Franse bulldog. De Amerikaanse Staffordshire terriër verliest aan 
populariteit en gaat van de vijfde naar de elfde plek. De teckel heeft 
ook geen plekje meer in de toptien. Nieuwkomers in de toptien zijn de 
rottweiler en de berner senner. 
  
Stads en dorpshonden 
Onderzoeker Wilfried de Jong ziet duidelijke verschillen tussen stad en 
dorp: „De kleinere hondenrassen, waaronder de chihuahua maar ook 
de Staffordshire terriër, zijn echte stadshonden. Op het platteland zie 
je veel jachthonden, herdershonden en andere grotere hondenrassen. 
Labradors zijn eigenlijk de enige honden die je overal veel tegenkomt.” 
 
De tien populairste hondenrassen in 2011: 
1. Labrador retriever 
2. Chihuahua 
3. Franse bulldog 
4. Jack russel terriër 
5. Golden retriever 
6. Shih tzu 
7. Rottweiler 
8. Berner senner 
9. Maltezer 
10. Duitse herder 
  
Bron: Petnews.nl 21-12-2011  
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Inenten op de hondenclub 
 
Op dinsdagavond 3 april 2012 vanaf 20.00uur  
biedt Dierenartspraktijk Ter Aar – Nieuwkoop  
u de mogelijkheid om tegen een gereduceerd  
tarief uw hond te laten inenten.  
Dit vindt plaats in de kantine na de lessen. 
 
Zij doen dit speciaal voor onze hondenclub en geldt daarom alleen 
voor leden!! Normaal betaalt u voor een consult met vaccinatie € 46,-- 
maar nu krijgt uw hond voor slecht € 24,-- weer zijn jaarlijkse prik.  
 
Dit is de kleine cocktail met vaccinatie tegen  
Weil, Parvo, Hepatitis, hondenziekte en een  
deel kennelhoest. Uiteraard wordt dit  
genoteerd in het paspoort van uw hond. 
 
Maak dus gebruik van dit voordelige aanbod  
en vergeet uw hondenpaspoort niet!! 

Speciaal voor leden slechts € 24,-- 
 

Natuurlijk schoon! 
 
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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Hoe schudden honden zich uit? 
 
Honden schudden zich uit als ze nat geworden zijn. Maar hoe doen ze 
dat nu precies? 
  
Andrew Dickerson en vier andere 
onderzoekers van het Georgia 
Institute of Technology in de 
Verenigde Staten onderzochten hoe 
een hond zich nu precies uitschudt 
nadat hij nat is geworden. Ook 
onderzochten ze waarom kleine 
honden sneller schudden dan een 
grote hond. Ze filmden de dieren met 
een speciale high speed camera en 
wisten door deze film vertraagd af te 
spelen en te analyseren het mysterie 
op te lossen. 
 
Als een hond nat is, kleeft het water vast aan zijn vacht. Door te gaan 
schudden, beginnend met de kop, creëert de hond een zogenoemde 
middelpuntzoekende kracht, waardoor de aan de vacht klevende 
waterdruppels worden weggeslingerd. Daardoor wordt de hond sneller 
droog. Als de hond niet zou schudden, zou het water aan de vacht 
blijven plakken en zou hij al snel onderkoeld raken, aldus de 
onderzoekers. 
Wilt u dat de hond zich even niet uitschudt, houdt dan zachtjes zijn 
neus vast!! 
 
Verschil grote en kleine honden 
Grote honden schudden minder snel dan kleinere honden. Kleintjes 
moeten sneller schudden om de juiste middelpuntzoekende kracht te 
bereiken die de waterdruppels wegslingert. De onderzoekers bekeken 
voor dit onderzoek overigens niet alleen honden, maar ook onder meer 
een grizzlybeer en een muis. Hieruit bleek dat beren vier keer heen en 
weer schudden per seconde; muizen maar liefst 27 keer. 
 
Bron: Petnews.nl 24-10-2010 
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Hondenspreekuur 
 
Overgewicht bij honden 
Rond de 50% van de honden in Nederland is te zwaar. 
Voor dieren bestaat er geen formule als de BMI-index bij mensen, 
maar toch is het eenvoudig vast te stellen of uw hond te dik is. 
De ribben en de ruggenwervels moeten met een vlakke hand net te 
voelen zijn. Voelt u alleen maar vacht, dan is er sprake van 
overgewicht. 
De lichaamsscore is een eenvoudige en snelle methode om te peilen 
of uw hond op gewicht is aan de hand van zichtbare tekenen en het 
bevoelen van bepaalde delen van het lijf. De ideale score is 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemen 
Net als bij mensen kan overgewicht bij honden leiden tot verschillende 
problemen zoals suikerziekte, spier – en gewrichtsproblemen, 
leverproblemen, ademproblemen en hartaandoeningen. 
De hond zal meer moeite krijgen met opstaan, traplopen en in de auto 
springen. De hond wordt minder speels en heeft minder zin om te 
gaan wandelen. Door het minder gaan bewegen zal het gewicht van 
de hond gemakkelijk nog meer toenemen. 
Over het algemeen leeft een hond met overgewicht ook korter. 
 
De oorzaken van overgewicht zijn dezelfde als bij mensen: te veel 
eten, te weinig beweging of soms een bepaalde ziekte.  
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Een hond kan ook na castratie of sterilisatie dikker worden. Doordat de 
hormoonhuishouding verandert, wordt hij minder actief en verbruikt 
niet meer zoveel energie. Onderzoek heeft uitgewezen dat de 
voedingbehoefte van gecastreerde honden lager is dan die van niet 
gecastreerde (± 15% lager). Om te voorkomen dat uw hond te zwaar 
wordt nadat de hond geholpen is, kunt u het beste gewoon minder 
hondenvoer gaan voeren. Het is beter te voorkomen dan te genezen, 
weeg na de operatie uw hond om zo het gewicht onder controle te 
houden. 
 
 

        
Ideaal gewicht           Overgewicht         Zwaarlijvig 
 
De aanpak van overgewicht bestaat dan ook uit drie onderdelen: 
 
- beperken van de energie-opname  
- aanpassen van voedingsgewoontes  
- meer lichaamsbeweging  
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Energie-opname 
Beperking van de energie-opname kan worden bereikt door simpelweg 
minder eten maar ook door het geven van een speciale voeding. De 
betere merken hebben speciaal voer waarin minder energie maar juist 
meer eiwit zit. Dat laatste zorgt ervoor dat uw hond tijdens het afvallen 
geen honger heeft. Bovendien raakt de hond hiermee geen spieren 
(eiwit) kwijt, maar wel vet. 
 
Voedingsgewoontes 
Het veranderen van verkeerde voedingsgewoontes, zoals het belonen 
van bedelgedrag en het samen genieten van een kop koffie “met-wat-
lekkers” kost enige tijd en vooral discipline. 
Een tussendoortje mag best, maar probeer het te beperken en kies 
‘gezonde’ tussendoortjes. Geen mensenkoekjes voor de hond! 
Geef hondenkoekjes e.d. niet als extra, maar haal het af van de 
hoeveelheid eten die de hond op een dag krijgt. Laat de hond ook wat 
doen voor zijn snack. Een hond heeft een natuurlijke “will to please” en 
wordt gemotiveerd extra zijn best te doen. 
 
Lichaamsbeweging voor u en uw hond 
Maak een lekkere boswandeling met uw hond, ga naar 
het strand of de duinen. U kunt ook met  hem/haar 
spelen. Een frisbee of een bal is een handige hulp om 
uw hond meer te laten bewegen.  
 
Kijk op www.opstapmetdehond.nl voor leuke ideeën, activiteiten en 
wandelplekken voor honden met actieve baasjes. 
Zwemmen is ook een goede manier van bewegen voor honden met 
ernstig overgewicht en honden met gewrichtsproblemen. De kans op 
blessures is gering terwijl de spieren optimaal worden gebruikt.  
 
Op diverse plaatsen mogen honden met baasjes aan het einde van het 
seizoen samen in het buitenbad zwemmen! Zo ook in zwembad 
Aarweide in Ter Aar. Ter afsluiting van het zwemseizoen mochten op 
zondag 4 september baasjes met honden een duik nemen. 
 
Een slanke hond leeft langer, is fitter en heeft samen met u meer 
plezier! 



 



 

Hier had uw advertentie kunnen staan!! 
Al voor € 17,50 per jaar staat uw bedrijf in het clubblad. 

Deze verschijnt 4x per jaar in een oplage van 200 stuks en is 
tevens te lezen via onze website www.hondenclubdepolderwakers.nl 

Voor meer info neem contact op met Guido de Gier 
of via info@hondenclubdepolderwakers.nl 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPORTPRIJZEN • SPORTKLEDING 

SPORTMATERIALEN 
SUPPORTERSARTIKELEN  

 RELATIEGESCHENKEN 
 

De Meerval 19 • Nieuwkoop • 0172-572633 
Rabobank Nr. 34.64.08.075 • K.v.K. Leiden 61606 

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 
13.00 – 18.00 uur 
za. 10.00 – 17.00 uur  
dinsdag- en donderdagavond speciale verenigingsavond van 19.00 tot 21.30 uur. 
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Winterweer 
 
Het winterweer heeft afgelopen weken voor aangepaste trainingen 
gezorgd. De trainingen van zowel de dinsdag- als donderdagavonden 
werden verkort of zelf verplaatst naar buiten het trainingsveld. De 
trainers vonden het niet verantwoord om de honden in de verse 
sneeuw het reguliere trainingsprogramma te laten afwerken. De koude 
sneeuw kan immers tussen de kussentjes van de poten vastklonteren 
en zo kreupelheid veroorzaken. 
Buiten het trainingsveld werd op het fietspad en in de naast gelegen 
woonwijk een korte, alternatieve training gegeven door Kees en 
Renate. Dit ging goed tot dat de strooiauto voorbij kwam en de route 
naar de kantine strooide. Veilig voor fietsers en voetgangers, maar niet 
prettig voor hondenpootjes! 
 
Een tip van de trainers: was bij thuiskomst de hondenpootjes 
goedschoon en smeer ze voor het uitlaten evt. in met vaseline. Dit 
voorkomt dat de honden last krijgen van het strooizout. 
 

 
het trainingsveld op donderdagavond 9 februari jl. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




