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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

Tijsterman
Van de hoorn
Wisker
Tandtechniek
Energieweg 1J
2421 LX Nieuwkoop
Tel 0172 575 557
Mob 0653 412 200

Stortenbekerstraat 47
2421 ET Nieuwkoop
0172 575 801
06 50524698
06 50524699
Stukwerk
Spuitwerk
Sierpleister
Wand- & plafondafwerking
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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
Luc Verduijn
Renate Kolb
Jet Kalshoven

06 466 66 118
0172 57 47 38
0172 74 23 77
0172 40 97 32

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:
KvK:

1013.94.667 Rabobank Nieuwkoop
40446358
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Gelukkig!
De weersvooruitzichten worden weer een beetje zoals het voorjaar
eruit moet zien (volgens mij dan). Weg met de sneeuw, hagel, ijzel en
kou en kom maar op maar het zonnetje.
Ik ben helemaal in de stemming van: heerlijk voorjaar, narcissen,
blauwe druifjes. Lekker met de hond erop uit. Gewoon lekker naar het
strand of de bossen rijden (liefst samen met een aantal goede
vrienden of familie) en je helemaal kapot wandelen. Net zo lang tot je
geen pap meer kan zeggen en je hond je vragend aan kijkt. Zo van:
zeg baas het is mooi geweest voor vandaag hoor! Op naar het terras
en snel aan de warme chocolademelk liefst met een dikke dot
slagroom erop.
Dit is het soort dag dat ik vandaag dus achter mijn kiesjes heb.
Gewoon HEERLIJK! Kom nu ook maar op met die zon, ik kan niet
wachten. Natuurlijk maakt dat ook de trainingsavonden veel gezelliger.
Lekker met je hond bezig zijn en tussendoor even met de buurvrouw
bijkletsen.
Wij zijn bezig met het plannen van de algemene ledenvergadering en
na de meivakantie willen wij een beroep doen op alle stoere mannen
(en vrouwen) om het terras voor het gebouw eens flink aan te pakken
zodat ook die klus eens wordt geklaard. Natuurlijk zullen wij de datum
nog doorgeven zodat iedereen die wel een handje wil helpen daarvoor
ook ruim de gelegenheid krijgen.
Wendy
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Agenda

Dinsdag 02 april 2013
om 20.00uur
inenten in de kantine

Donderdag 9 mei
(hemelvaartsdag)
geen training!!
Woensdag 8 mei
Extra les i.v.m. examens

Donderdag 11 april 2013
om 20.30uur
ledenvergadering
in de kantine

Zaterdag 6 april
Proefexamens EG-GG1/2
Zaterdag 11 mei
Examens EG-GG1/2

Woensdag 8 mei
Examens behendigheid

Zaterdag 11 mei
Uitslag examen
20.00uur

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:

Bouwbedrijf Verlaan & Zn
Mozartlaan 55
2421 VC Nieuwkoop
06 52 333 144
beton- en timmerwerken

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 2012/2013
(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.
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Honden en kinderen
Gezellig, een hond in huis! Ook als je kinderen hebt, want kinderen
kunnen dikke maatjes worden met een hond. Honden zijn leuk om
mee te spelen, om te aaien, om kunstjes te leren. Ze horen echt bij het
gezin. Maar het wordt al snel minder gezellig als jouw hond gromt naar
je kind. Toch kan zoiets gebeuren, want honden en kinderen begrijpen
elkaar soms niet zo goed.
Ook op straat hebben honden grote aantrekkingskracht op kinderen.
Veel kinderen willen graag een hond aaien en stappen er enthousiast
op af. Maar sommige kinderen zijn bang, en willen de hond juist uit
hun buurt houden. Hondse omgangsregels zijn anders dan die van
mensen. Een goede basis om veilig om te leren gaan met honden zijn
de Tien Gouden Regels. Leer uw kind om zich hieraan te houden.
Daarmee kunnen gevaarlijke situaties voorkomen worden.
1. Niet de hond omhelzen. De hond kan zich gevangen voelen en
zich willen verdedigen.
2. Eerst vragen voor je een hond aait. Niet alle honden vinden
aaien prettig. De juiste volgorde bij het aaien van een hond is:
• Eerst aan vader of moeder vragen.
• Dan aan de baas van de hond vragen.
• Als het kind van allebei mag aaien, mag het kind rustig een
hand uitsteken en kijken of de hond naar het kind toekomt. Zo
nee, dan heeft hij er geen zin in en moet het kind de hond met
rust laten.
3. Niet op een hond af rennen, en ook niet voor een hond
wegrennen. In het eerste geval kan de hond zich bedreigd
voelen. In het tweede geval kan hij de achtervolging inzetten,
vaak als spel, maar het kind kan daar bang van worden.
4. Niet de hond aanstaren. Aanstaren kan voor een hond een
uitdaging of bedreiging zijn.
5. Niet onder de hond gaan liggen, en uiteraard ook niet op de
hond. Als het kind onder de hond ligt, kan de hond zich de
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baas voelen, en bovendien is het gezicht van het kind dan erg
dicht bij zijn tanden. Als het kind op de hond gaat liggen, kan
dit hem pijn doen en kan hij zich verdedigen.
6. Laat de hond met rust als hij eet of slaapt. Laat kinderen bij de
voerbak en de kluifjes van de hond vandaan blijven, hij kan ze
willen verdedigen. Ook als hij slaapt mag het kind de hond niet
storen, als hij wakker schrikt kan hij happen.
7. Niet in de mand of bench van de hond komen. Die plek is van
de hond, hij moet zich daar veilig voelen en zich rustig kunnen
terugtrekken.
8. De hond niet op zijn kop aaien, maar liever op borst of
hals. Veel honden vinden aaien over de kop niet prettig, ze
kunnen ervan schrikken en ze kunnen denken dat het kind de
baas wil spelen.
9. Kinderen mogen geen trek- of stoeispelletjes doen met de
hond. Daarbij gebruikt de hond zijn tanden en dat kan fout
gaan. Bovendien merkt de hond snel dat hij sterker is dan het
kind, waardoor hij de baas kan gaan spelen over het kind.
10. Een probleem met de hond moet het kind niet zelf willen
oplossen. Leer het kind om dan de hulp van ouders in te
roepen. In de ogen van de hond staat een kind onder hem in
rang, als het kind de baas over hem speelt zal hij dat misschien
niet accepteren.
Bron: www.licg.nl 09-10-2012

SPORTPRIJZEN • SPORTKLEDING
SPORTMATERIALEN
SUPPORTERSARTIKELEN
RELATIEGESCHENKEN
De Meerval 19 • Nieuwkoop • 0172-572633
Rabobank Nr. 34.64.08.075 • K.v.K. Leiden 61606
www.ottosports.nl 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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Verslag ledenvergadering 05 april 2012
De ledenvergadering vond plaats op donderdagavond 5 april 2012 om
20.30uur in de kantine aan de Dreg 5 te Nieuwkoop.
Er zijn 14 leden aanwezig, allen tekenen de presentielijst.
1.

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

2.

Ingekomen stukken / mededelingen
Wendy bedankt stagiaire Wesley v/d Brink voor zijn enthousiaste
inzet. Ed wordt bedankt voor het updaten van de website.

3.

(Her)-verkiezing bestuur
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten beschikbaar gesteld voor
het bestuur. Het huidige 4-koppige bestuur stelt zich voor het
komende jaar weer herkiesbaar. Het bestuur wordt unaniem door
de aanwezige leden herkozen.
1. Voorzitter: Wendy Vermey.
2. Secretaris: Guido de Gier.
3. Penningmeester: Daniël van de Meer.
4. Onderhoud terrein en gebouw: Johan Wijfje.

4.

Vaststellen notulen ledenvergadering 10 maart 2011
De notulen wordt zonder opmerkingen vastgesteld en
ondertekend door de voorzitter en secretaris.

5.

Jaarverslag secretaris
Guido vertelt in het kort de vorderingen van het bestuur over het
afgelopen jaar en doet een oproep aan de aanwezigen om zich
vooral te blijven inzetten als vrijwilliger voor de hondenclub.

6.

Financiën
Gijs Kranenburg en Dimitri Wisker hebben de kascontrole over
2011 uitgevoerd. Zij geven hun goedkeuring over de stukken en
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een compliment aan Daniël. Gijs en Dimitri worden bedankt voor
hun inzet.
Thea stelt een vraag over de term “niet verwerkt” in het
bankrekening overzicht. Dit is een achtergebleven tekst uit de
controle van onbekende, betalende leden (naam of lidnummer
kwam niet overéén). De leden zijn ondertussen getraceerd.
De vergadering geeft zijn goedkeuring over de jaarrekening van
2011.
7.

Benoeming kascontrole commissie
Gijs Kranenburg en Jet Kalshoven worden gekozen voor de
kascontrole commissie voor het komende jaar.

8.

Onderhoud gebouw / terrein
Johan geeft aan dat één van de damestoiletten defect is. Er wordt
besloten dat Johan, Daniël en Luc gezamenlijk kijken naar het
ontstoppen van de rioleringen en het vervangen van 3 toiletpotten
met reservoir.
Het bestuur is in gesprek met het Wellant College om het
herstraten van het terras als examen of stage-opdracht kan
worden uitgevoerd door leerlingen.
Luc wil binnenkort het onkruid spuiten.

9.

Jaarverslag trainers
Luc vertelt in het kort over de afgelopen 2 trainingsseizoenen en
doet een oproep aan de aanwezigen voor een extra trainer.
Wendy vult aan dat er zonder trainers geen hondenclub is.

10. Rondvraag
Thea wil namens de aanwezigen het bestuur bedanken.
11. Sluiting
21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en biedt iedereen een
drankje aan.
Notulen opgemaakt door Guido de Gier

Volgende ledenvergadering:
donderdag 11 april 2013 om 20.30uur
in de kantine!!

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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Mailing van de hondenclub
Dit seizoen start de hondenclub met het rondsturen van mailberichten.
Begin dit jaar hebben we een mail rondgestuurd over het niet
doorgaan van een training i.v.m. de sneeuw/vorst. Gezien de response
hierop lijkt dit te werken.
In het vervolg willen we dit vaker doen voor het aflasten van een
training of een herinnering voor een activiteit zoals het inenten, de
hondenclubdag of examens.
Verder ontvangt u geen reclames of spam!
Van een groot aantal leden is het mailadres reeds bekend. Zij hebben
dit immers opgegeven bij de inschrijving van de cursus.
Wilt u ook op de berichtenlijst en is uw
mailadres nog niet bij ons bekend, geef dit
dan door via:

info@hondenclubdepolderwakers.nl

Ook voor vragen, wijzigingen in het lidmaatschap, verhuizing kunt u
terecht via dit mailadres.

Natuurlijk schoon! HC de Polderwakers
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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Hondenspreekuur
Ditmaal in het hondenspreekuur “loopsheid”.
Met ‘loopsheid’ wordt de periode aangeduid waarin het lichaam van de
teef zich voorbereidt om gedekt te kunnen worden. De hormoonspiegels veranderen, waardoor er lichamelijke veranderingen en ook
gedragsveranderingen ontstaan. Een teef wordt meestal twee keer per
jaar loops, hoewel er rassen zijn waarbij dit maar eens per jaar gebeurt
(zoals de Basenji en wolfshonden). De periode van loopsheid duurt
gemiddeld ongeveer drie weken. Tijdens die drie weken is de teef
maar enkele dagen echt vruchtbaar.
De eerste loopsheid treedt op als het teefje in de puberteit is gekomen.
Dit is voor kleinere rassen meestal op een leeftijd tussen zes en tien
maanden, voor grotere rassen tussen tien en zestien maanden en voor
sommige hele grote rassen zoals de Sint Bernard kan het zijn dat de
eerste loopsheid pas rond een leeftijd van twee jaar optreedt.
Teefjes kennen geen menopauze zoals de mens. Ze blijven hun hele
leven vruchtbaar en worden dus ook nog op hoge leeftijd loops. Wel
neemt de vruchtbaarheid af met de jaren.
Hoe herken je loopsheid bij je hond
De loopsheid is te herkennen aan uiterlijke
kenmerken en aan het gedrag van de teef. Het is
niet bij elke teef even duidelijk te zien wanneer de
loopsheid begonnen is.
De vulva zwelt op en de teef verliest bloederige
afscheiding. Bij de ene teef is dit echter
duidelijker merkbaar dan bij de andere. Sommige
teefjes zijn heel schoon en wassen het bloed
steeds weg, waardoor u het misschien niet
opmerkt, andere doen dit niet waardoor de
loopsheid u sneller opvalt.
De teef is vaak meer afgeleid, onrustig en soms humeurig. De teef
ruikt nu erg aantrekkelijk voor reuen, die haar zullen proberen te
benaderen. Veel aandacht van andere honden kan voor u dus een
teken zijn dat u op moet gaan letten! Eerst zal ze hen nog wegjagen,
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later wil ze paren. Ze zal ook wat vaker plassen om haar geur te
verspreiden.
Hoe om te gaan met een loopse hond
Als uw teefje loops begint te worden, is er een aantal praktische zaken
om rekening mee te houden.
Uw teefje kan afgeleid en onrustig zijn doordat ze last heeft van haar
hormonen. Dit is dus niet de periode om een lastige training te
beginnen of hoge eisen aan haar te stellen. Prestaties in sport en
training zullen minder zijn en bovendien mag u vaak niet deelnemen
aan wedstrijden. Natuurlijk moet u ook in deze periode geen gedrag
toestaan dat u anders ook niet wilt zien, maar overvraag haar in deze
periode niet. Dat loopt alleen maar uit op frustratie.
Houd uw teefje aan de lijn. Het is moeilijk om te bepalen wat precies
de vruchtbare dagen zijn, en om te voorkomen dat ze gedekt wordt,
kunt u haar nu niet los laten lopen. Bovendien is er een risico dat zij
wegloopt en veel minder goed luistert dan anders.
Schijndracht
Schijndracht is een natuurlijk verschijnsel. Dit kan in de natuur gunstig
zijn, omdat de niet gedekte teven zo kunnen helpen bij het opvoeden
en zogen van de jongen in hun groep. Hormonaal gezien is elke teef
na de loopsheid ‘schijndrachtig’, omdat de hormoonspiegels die tijdens
de loopsheid omhoog zijn gegaan, langzaam weer moeten worden
afgebouwd. Vaak merkt de eigenaar daar niets van.
Bij sommige teven zijn de symptomen echter sterk en lijken op een
echte dracht. De teef kan dan ander gedrag gaan vertonen: speeltjes
verzamelen en bezitterig zijn (soms zelfs agressief omdat ze haar
‘pups’ wil verdedigen), erg aanhankelijk of juist humeurig zijn, een nest
willen maken, janken, weinig energie hebben, depressief gedrag,
minder goed eten en soms minder drinken. Soms gaat de teef melk
produceren, en doordat zij de melkklieren likt, houdt zij dit zelf in stand.
De buik is vaak wat opgezwollen.
Meestal gaat een schijndracht vanzelf weer over en heeft de teef er
niet al te veel last van, maar soms kan ze zich slecht voelen, duurt het
erg lang en blijft ze melk geven. Dan kan met behulp van medicatie de
schijndracht worden behandeld.
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Als een teef steeds last heeft van schijnzwangerschap en u wilt niet
fokken, kan dit een goede reden zijn om haar te laten castreren.
Omgaan met schijndracht
Als uw teefje duidelijk last heeft van schijnzwangerschap, kunt u haar
het beste proberen af te leiden door haar veel activiteiten te geven en
mee naar buiten te nemen. Kom niet aan de tepels en aai haar liever
niet over de buik, want dit kan de melkproductie aanwakkeren.
Loopsheid voorkomen
Als u niet wilt dat uw teefje loops wordt, zijn er verschillende manieren
om dit tegen te gaan.
Voor eenmalig uitstellen of onderdrukken van de loopsheid bestaan er
hormoonbehandelingen in de vorm van pillen of een injectie. Dit kan
soms handig zijn als een loopsheid problemen op zou leveren maar u
later nog met de teef wilt fokken. Hormoonpreparaten hebben echter
ook bijwerkingen en zijn, als zij langer gebruikt worden, nadelig voor
de gezondheid van de hond. Wilt u hiervan gebruik maken, overleg dit
dan goed met uw dierenarts.
Als u niet met uw teefje wilt fokken en ervoor wilt zorgen dat zij niet
meer loops wordt, is castratie de aangewezen methode. Castratie
heeft nog meer voordelen voor de gezondheid van de teef dan alleen
het niet meer loops of schijnzwanger worden, maar natuurlijk kunnen
er ook nadelen zijn.
Bron: www.licg.nl
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Inenten op de hondenclub
Op dinsdagavond 2 april 2013 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,--

Hier had uw advertentie kunnen staan!!
Al voor € 20,00 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
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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 6 april 2013 vanaf 9.00uur
Examen behendigheid
Woensdag 8 mei 2013 vanaf 20.30uur (na de EG/GG1-lessen!!)
I.v.m. hemelvaartsdag op donderdag 9 mei wordt er woensdag 8 mei
extra les gegeven i.v.m. de komende examens!!!
Examen gehoorzaamheid EG, GG1 en GG2
Zaterdag 11 mei 2013 vanaf 9.00uur
De exacte tijd per niveau wordt je tijdens de training meegedeeld en
wordt in de kantine opgehangen!!!

Uitslagen en prijsuitreiking examens:
Zaterdag 11 mei 2013 om 20.00uur in de kantine (zonder honden).
Let op!!
Van de afgelopen examens van
november liggen er nog diverse
certificaten en een beker (Kevin) in
de kantine.
Wil iedereen er even aandenken
om zijn of haar certificaat af te
halen!!
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Hondenencyclopedie
Eén van onze leden heeft de complete serie van de nieuw
geïllustreerde hondenencyclopedie “Mijn hond” van Lekturama
gedoneerd. De 22-delige boekenserie is af te halen voor een mooie
donatie in de fooienpot. De fooienpot wordt gebruikt voor de extraatjes
voor de kinderen op de hondenclubdag!!

Reacties via info@hondenclubdepolderwakers.nl
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Hulphond
Deze hond brengt de lammetjes melk uit een flesje en wordt beloond
door de schapen met een buikmassage!

Bron: www.hondenfun.nl
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Hondensnavel?!
Wat krijg je als je Nina kruist met een eend??

X

Juist een hond met een snavel!!
Moderne honden dragen een eendensnavel in plaats van een muilkorf
Soms is het nodig om je hond te muilkorven. De traditionele
muilkorven hebben voor veel mensen iets afschrikwekkends. Daar is
nu een einde aangekomen.
In Japan gaan de hedendaagse
honden sinds kort over straat met
een modieus alternatief voor deze
muilkorf. Ze noemen hem de
eendensnavel. Of je hond nu wel of
niet agressief is, veel bekijks trek je
er wel mee!!
Bron: www.dierennieuws.nl 08-02-2013

