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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

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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Clubgebouw en trainingsveld 
HC de Polderwakers  06 51 28 65 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:  Kees Bijlemeer  06 466 66 118 
   Luc Verduijn   0172 57 47 38 
   Renate Kolb   0172 74 23 77 
   Jet Kalshoven   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: 1013.94.667 Rabobank Nieuwkoop 
KvK:   40446358 
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Wat een start!!! 
 
Wat een geweldige start van het nieuwe jaar hadden we. De opkomst 
voor de strandwandeling was ver boven verwachting. Niet minder dan 
48 personen en 23 honden waren van de partij!!! Heerlijk wandelen 
door de duinen en even uitwaaien op het strand. De honden met z’n 
allen ravotten. Na afloop weer opwarmen op een terrasje, blije honden, 
blije gezichten…super!!! In dit nummer vindt u 2 ingezonden verhalen 
over deze prachtige dag. 
 
De agenda voor dit voorjaar is weer bommetje vol. Na een 
winterseizoen van trainingen is het tijd voor het afnemen van de 
examens. Na de proeftrainingen op 12 april a.s. kan er nog extra 
geoefend worden voor het “echie” op 17 mei. 
 
Tussendoor kunnen de hondjes weer geënt worden en wordt er weer 
een jaarlijkse ledenvergadering gehouden. 
 
Kortom er gebeurt weer genoeg op de club, u leest hier meer over in 
deze nieuwe uitgave van het Blafnieuws. 
 
Namens het bestuur, 
Guido de Gier 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dinsdag 01 april 2014 
om 20.00uur 

 
inenten in de kantine 

 

 

Donderdag 10 april 2014 
om 20.30uur 

 
ledenvergadering 

in de kantine 
     

 

Zaterdag 12 april  
Proefexamens EG-GG1/2 

 
Zaterdag 17 mei 

Examens EG-GG1/2 
 

 

       Donderdag 15 mei  
 

    Examens behendigheid 
 

Zaterdag 17 mei 
Uitslag examen 

20.00uur 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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 
 

 

 

Hondentrimsalon 
 

Doreth van der plas- 
Hulsebosch 
 
Rijksgediplomeerd 
 
Trimmen – Scheren – Nagels  
Knippen – Wassen 
Oor– en Tandreiniging 
 
Hogedijk 8 Aarlanderveen 
0172 – 573239 
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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 2013/2014 
(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. 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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Examens 
 
In april/mei worden de (proef)examens weer afgenomen en wel op de 
volgende data: 
 
Proefexamens gehoorzaamheid EG, GG1 en GG2 
 
Zaterdag 12 april 2014 vanaf 9.00uur 
 
Examen behendigheid 
 
Donderdag 15 mei 2014 vanaf 20.30uur (na de EG/GG1-lessen!!) 
 
Examen gehoorzaamheid EG, GG1 en GG2 
 
Zaterdag 17 mei 2014 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 17 mei 2014 om 20.00uur in de kantine (zonder honden). 
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Rectificatie uitslag EG examen november 2013 
 
In de examenlijst van de EG-ers is een vervelende fout geslopen. 
Bovenaan stond als eerste, “superieur geslaagd” Rob Kooij met Kiara 
vermeld. De baas was juist echter het “echte” werk was geleverd door 
Chaos, ook een grote Duitse dog. Hieronder staat de juiste uitslag en 
een verhaal van Chaos. 
 
EG 

1. Rob Kooij met Chaos   59 punten (Superieur) 
2. Eline Spoelder met Penny  54 punten  
3. Joke van Boxtel met Balou  52 punten 

Marieke v/d Meer met Mayla  46 punten 
Anouk Houdijk met Lana  44 punten 
Els v/d Meer met Hazel  44 punten  
Hein Rozema met Buddy  43 punten 
Janneke van Zaal met Bentley 42 punten 

 
Lief vrouwtje, 
 
Wat goed hé van mij. Geslaagd 
voor mijn examen EG!! 
Onvoorstelbaar dat ik 1e ben 
geworden van alle groepen en 
zelfs superieur. Dat hadden we 
nooit kunnen denken. Ik herinner 
me nog hoe alles begon. 
Eind maart vorig jaar kregen 
Blooper en ik van de een op de 
andere dag er een huisgenoot bij. 
Ook een Doggenteefje: Kiara. Een prachtige zwart/witte harlekijn 
dame. Blooper en ik vonden het direct heel gezellig maar jij en het 
baasje zagen ook de nadelen ervan. Want hoe ga je de straat op met 
180 kg ongeleide honden?  
Jullie hadden al snel de oplossing gevonden. We moesten naar 
school! 3 honden en maar 2 baasjes werkt niet maar gelukkig bood de 
buurvrouw aan ook mee te gaan. Leuk dat we het vonden!! Tijdens de 
lessen liepen we alleen maar naar elkaar te kijken en elkaar uit te 
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dagen. Zoveel zelfs dat het baasje en jij besloten dat het beter was dat 
Blooper en Kiara voortaan thuis moesten blijven. Ik snap er niets van 
dat ze zeggen dat ik de lessen het hardste nodig heb omdat ik zo af en 
toe zo hard mogelijk uitprobeer hoelang de lijn is. Het is toch heel leuk 
om te zien dat ik daarbij de baas achter me aansleur! 
De lessen vond ik een groot feest en ik vond de andere honden heel 
leuk. Zelfs zo leuk dat jij voor mij en baasje hebt besloten dat we nog 
een cursus gaan doen. 
 
Grote poot van Duitse Dog Chaos 
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Inenten op de hondenclub 
 
Op dinsdagavond 1 april 2014 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 € 48,-- maar nu 
krijgt uw hond voor slecht € 25,-- 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. 
 
Tevens kan er ook geënt worden voor rabiës (3 jaar geldig) en 
kennelhoest (neusdruppel, 1 jaar) à € 25,-- per prik. 
 

Speciaal voor leden slechts € 25,-- 
 
 
 
 
 
 



SPORTPRIJZEN • SPORTKLEDING 
SPORTMATERIALEN 

SUPPORTERSARTIKELEN
 RELATIEGESCHENKEN

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

Openingstijden:                               www.ottosports.nl   contact: info@ottosports.nl
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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Nieuwjaarsstrandwandeling Langevelderslag 
 
Op 19 januari had de Hondenclub de Polderwakers een strand-
wandeling georganiseerd, dit in plaats van een nieuwjaarsreceptie.  
 
Van Nieuwkoop naar Langevelderslag bij Noordwijk duurde de reis 
zo’n drie kwartier (met eigen vervoer). We moesten om 12.00 uur 
verzamelen op de grote parkeerplaats. Toen we eenmaal op de grote 
parkeerplaats waren, kregen we allemaal iets warms te drinken en 
daarbij een koek. We waren met een grote groep en gezellig veel 
honden. 
 
De wandeling ging om 12.30 uur van start. We gingen allemaal de 
duinen in via een smal pad van zand. Vanaf hier mochten de honden 
ook los lopen.  
Het was leuk en prachtig om tussen deze duinen te lopen, het was een 
mooi gezicht. Op een gegeven moment kwamen we bij een splitsing. 
Als je rechtsaf ging, dan zou de wandeling met 30 minuten verlengd 
worden. Als je rechtdoor zou gaan, zou de wandeling een stuk korter 
zijn. Een groepje ging rechtsaf en de andere helft ging rechtdoor, 
waaronder ik. 
 
Na een tijdje wandelen, kwamen we uit op het strand. Terwijl wij 
liepen, konden de honden vrij ravotten en spelen met elkaar. Sommige 
honden gingen zwemmen, maar andere niet.  
Iedereen vermaakte zich in ieder geval prima! 
We liepen op het strand terug richting de grote parkeerplaats en 
gingen naar het restaurant dat ervoor lag: Nederzandt.  Daar werden 
we verwelkomd en konden we plaats nemen in de buitenplaats. Er 
werd drinken geserveerd zoals warme chocolademelk met of zonder 
slagroom, koffie, thee en bier. Dit werd ons aangeboden door de 
Hondenclub. 
Voor de honden werden er drinkbakken met water neergezet. 
 
Het was reuze gezellig en het is zeker voor herhaling vatbaar!  
Aan alle mensen die dit verzorgd hebben: hartelijk bedankt! 
 
Edwin van Berkel 
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Hondenspreekuur 
 
Ditmaal in het hondenspreekuur het vaccineren van honden. 
Vaccinatie is een belangrijke en effectieve manier om ziekten te 
voorkomen. Door vaccinatie wordt het lichaam voorbereid op een 
mogelijke infectie, waardoor het immuunsysteem direct in actie kan 
komen. Zo worden ziekteverwekkers uitgeschakeld voor ze schade 
kunnen toebrengen. Om het effect van vaccinatie te laten voort-
bestaan, moet er regelmatig opnieuw gevaccineerd worden. Een 
vaccinatie geldt voor één specifieke ziekte. Sommige vaccinaties 
zijn voor alle honden van belang, andere vaccinaties worden alleen 
onder bepaalde omstandigheden gegeven. Niet tegen alle honden-
ziekten bestaat een vaccinatie. 
 
Ziekten waartegen de hond kan worden gevaccineerd 
Er is een aantal ziekten waartegen in elk geval gevaccineerd zou 
moeten worden volgens een schema dat langdurige bescherming 
geeft. Dit zijn: 
- hondenziekte (ziekte van Carré, distemper); 
- leverziekte (hepatitis contagiosum canis, HCC); 
- parvovirose (‘parvo’). 
Dit worden ook wel de ‘kernziekten’ genoemd. Een vaccinatie die 
daarnaast jaarlijks gegeven wordt in Nederland is die tegen de ziekte 
van Weil. Deze laatste ziekte is een zoönose: een ziekte die op 
mensen kan worden overgedragen. 
 
Hondenziekten nader bekeken 
Hondenziekte (ziekte van Carré, distemper): 
Hondenziekte is een zeer besmettelijke virusziekte. Behalve braken en 
diarree kan het ook afwijkingen aan het zenuwstelsel, de longen en de 
huid veroorzaken. 
 
Leverziekte (hepatitis, adeno-virus type I): 
Leverziekte veroorzaakt leverontsteking met koorts, bloedingen, 
braken en ontsteking van de ogen. Het wordt verspreid via urine. 
Leverziekte kan soms voor een plotselinge dood zorgen bij jonge 
honden. 
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Parvo (parvovirose): 
Het parvovirus tast de darmen van de hond aan, waardoor ernstige, 
waterige diarree met bloed ontstaat. Ook braken en koorts komen 
voor. Vooral pups kunnen snel uitdrogen en daardoor sterven. De 
ziekte is erg besmettelijk en verspreidt zich via ontlasting. 
 
Ziekte van Weil (leptospirose): 
Deze ziekte wordt veroorzaakt door bacteriën en overgedragen via 
onder andere urine, besmet water, mest van koeien of varkens of een 
rattenbeet. Deze ziekte is ook besmettelijk voor de mens. 
 
Kennelhoest (Bordetella, para-influenza, adeno-virus type II): 
‘Kennelhoest’ is een soort verkoudheid die door verschillende 
ziekteverwekkers kan worden veroorzaakt, namelijk door het para-
influenza virus, het adeno-virus type II en de Bordetella bacterie. Het 
komt voor bij honden die met veel andere honden worden gehuisvest 
zoals in kennels of pensions, of op shows of bij de hondenuitlaat-
service. Vaak speelt ook stress een rol. Door blaffen wordt de keel van 
de honden gevoelig, waardoor deze vatbaar wordt voor infecties. 
 
Hondsdolheid (rabiës): 
Hondsdolheid is een dodelijke ziekte die besmettelijk is voor de mens 
en voor andere dieren. De ziekte wordt vaak overgedragen via 
speeksel, bijv. bij beten van honden, katten, vossen of vleermuizen. 
Het tast de hersenen aan en veroorzaakt angst en agressie. Honden 
overleven hondsdolheid niet; bij de mens kan de ziekte bij tijdig in-
grijpen, voor er ziekteverschijnselen zijn, worden gestopt. In Nederland 
komt hondsdolheid bijna niet meer voor behalve bij vleermuizen, maar 
in veel andere landen komt de ziekte vaker voor. Daarom is het 
verplicht om een hond te laten inenten als u ermee op reis wilt. 
 
Voor het enten: ontwormen! 
Uit onderzoek is gebleken dat vaccinaties beter aanslaan als de hond 
voor die tijd ontwormd is. Het lichaam hoeft dan namelijk niet 
tegelijkertijd de wormen te bestrijden en antilichamen tegen ziekten 
aan te maken. Het is daarom verstandig om twee weken voor u de 
hond laat inenten de hond te ontwormen. 
 
Bron: LICG.nl 



 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

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
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Honden troosten verdrietige baas 
 
Voor veel hondenbezitters zal dit geen verrassing zijn, maar honden 
leven wel degelijk mee met het verdriet van hun baas en dat van 
andere mensen. Nieuw onderzoek wijst uit dat honden aanvoelen 
wanneer we verdrietig zijn.  
Onderzoekers bestudeerde achttien honden van verschillende 
leeftijden en rassen. De honden werden gefilmd terwijl ze in een kamer 
werden geplaatst met hun baas maar ook met vreemden. De 
proefpersonen deden vervolgens alsof ze moesten huilen, neuriën of 
een gesprek voerde.  
De honden reageerden opvallend vaker op de huilende personen en 
raakte ze ook vaker aan op een geruststellende manier, ook al was 
deze man of vrouw een totaal vreemde voor ze. De mensen die aan 
het neuriën waren of een gesprek voerde kregen zo goed als geen 
aandacht van de honden.  
In het onderzoek werd rekening gehouden met de nieuwsgierige aard 
van de hond en dat het mogelijk het experiment kon beïnvloeden. De 
proefpersonen werden daarom ook gevraagd om te neuriën omdat dit 
voor honden een vrijwel onbekend geluid is. Omdat de honden amper 
reageerde op de neuriënde mensen konden de onderzoekers uitsluiten 
dat de reactie op de huilende mensen niet alleen werd gemotiveerd 
door nieuwsgierigheid. De honden reageerden voornamelijk op de 
emoties van mensen, onafhankelijk van het feit dat dit hun baasje of 
een vreemde was.  
 
Bron: uitgelatenhond.nl 
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De nieuwjaarsstrandwandeling van Flynn 
 
Toen ik vanochtend wakker werd ging mijn 
baasje maar een heel klein rondje met mij 
lopen. Raar zeg dat doen we anders nooit, 
maar goed ik schik me er wel weer in. 
Na wat spelen en knuffelen loop ik nog maar 
eens naar de deur of ze me niet nog eens uit 
willen laten, ik moet mijn energie toch even 
kwijt. Nee dat doen ze dus niet, ik mocht nog 
gauw effe plassen en werd in de auto gezet. Als we daarmee weg 
gaan is het meestal wel iets leuks eens kijken of ik het kan raden. Nee 
deze route ken ik niet….ik ga maar een slaapje doen. Het kan nog wel 
even duren…..nee erg ver was het niet. Toen we een parkeerplaats op 
reden, zag ik het al allemaal hondjes….o wat gezellig. Eenmaal 
uitgestapt eens kijken wie dat allemaal zijn. Ja ik wil ze altijd erg graag 
allemaal begroeten. Hé….een aantal zie ik wel eens op donderdag-
avond bij de training. Dat zijn van die honden die over al die leuke 
attributen heen mogen. Ik mag dat niet….moet altijd maar zitten en 
liggen in dat natte gras….ik wil ook springen en zo, maar ze zeggen 
dat dat nog wel komt. 
Toen eenmaal iedereen was gearriveerd gingen we een stukje lopen 
aan de riem…..dat is jammer. Maar na een klein stukje mocht ik los…. 
eens kijken wie ik de baas kan. Ik heb mijn uiterste best gedaan om op 
een aantal honden te rijden maar dat mag niet. Ik werd zelfs door 
"vreemden" aangepakt…..misschien moet ik dat maar even niet meer 
doen. Na 10 minuten zijn ze dat vast wel weer vergeten haha….. 
Ik vond het heel leuk door de duinen maar wel vermoeiend…eens 
kijken of ik mijn baas zo gek krijg dat ik even mee mag liften….zo gek 
is ze wel. Ja hoor dat mocht…na een minuut of 5 waren mijn pootjes 
wel weer uitgerust en wilde ik wel weer lopen.  
Wat krijgen we nu…ik moet weer aan de riem.….dat is jammer. 
Gelukkig was dat maar voor een korte tijd….toen kwamen we ineens 
bij een enorme zandvlakte met hééél veel nieuwe vriendjes….eens 
kijken of ze mij ook allemaal leuk vinden. 
Ik ging een lekker stukkie lopen en werd af en toe teruggeroepen…hé 
wat is dat? Water… o die anderen lopen daar doorheen….dat kan ik 
ook!!! Oeps…dat is veel te diep! Ik kan niet verder….hoe kom ik nou 
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weer bij de rest? Ik kijk maar heel zielig dan weet mijn baasje vast een 
oplossing. Misschien komen ze me wel weer halen, ik ga echt niet nog 
een keertje koppie onder hoor. Na een stukkie lopen was het water 
niet meer zo diep en kon ik er weer doorheen. 
Na die enorme zandvlakte gingen we met z'n allen nog wat drinken 
maar ik mocht niet meer naar de andere hondjes….moest een beetje 
zitten en lief doen….dat was wat minder daar hou ik niet van. 
Na dat mensengeklets gingen we met de auto weer terug naar huis. 
Daar moest ik nog onder de douche en mocht weer lekker op mijn 
eigen kleedje slapen. 
Ik heb er nog mooie dromen van gehad op die avond. 

Kortom voor mij was dit de eerste grote wandeling op een zandvlakte 
met allemaal vriendjes en ik vond het geweldig!! 

Een dikke kus van Flynn 
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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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Maak kennis met Freddy: ’s werelds grootste hond in spe 
 
De Deense dog Freddy is amper 18 maanden oud, maar is nu al 2,24 
meter lang. Hoewel hij voorlopig enkel gezien wordt als de grootste 
hond van Groot-Brittannië, lijkt de kans groot dat hij de huidige 
recordhouder Zeus, eveneens 2,24 meter, nog van de troon gaat 
stoten in het Guinness Book of Records. 
 
Als pup was Freddy 'het kneusje van zijn nest', tot hij plots een 
groeispurt kreeg. Samen met zijn zus(je) Fleur leeft hij in Essex bij de 
38-jarige taxichauffeur Claire en haar partner. 
 
'We hebben geen kinderen, dus dit zijn mijn pluizige baby's', getuigt 
het trotse baasje, die haar handen vol heeft aan de twee Deense dogs. 
 
Ze kosten niet alleen een klein fortuin aan voeding, maar zetten samen 
ook het hele huis op stelten. Na amper 18 maanden sneuvelden er 
bijvoorbeeld al 14 banken. Per hond wordt er 7,5kg hondenvoer per 
week weggestouwd. Toch zou Claire naar eigen zeggen de chaos 
nooit meer willen inruilen voor een leven zonder Freddy en Fleur. 
 
Bron: AD.nl 12-02-2014 
 
 
 
 
 
 
Wel handig!!! 
politiehond en paard in één!! 
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Bedankt….!!! 
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling 
na mijn heupoperatie die ik heb ondergaan.  
Bedankt voor alle kaarten, bloemen en bezoekjes. Zo 
af en toe zien jullie mij weer op club verschijnen, maar 
het zal nog even duren voordat ik weer voor de 
groepen zal staan. 
 
Groetjes,  
 
Kees Bijlemeer 
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Hond leidt monteur naar storing in kabel 
 
Duizend keer beter dan de beste 
elektronische detector ruikt een speciaal 
getrainde hond waar een elektrische kabel 
is beschadigd. Een dergelijke hond leidt 
monteurs van energie-infrabedrijf Joulz tot 
op 10 centimeter nauwkeurig naar het 
mankement. 
Joulz overweegt de ‘storingshonden’ structureel in te zetten. 
Netbeheerder Enexis gebruikte al eerder honden om elektrische 
mankementen op te sporen, zegt projectleider Rick Nijman van Joulz. 
“Die proeven pakten goed uit en gaven ons het idee dat ook eens uit te 
proberen. Enexis werkt vooral in Brabantse zandgrond. Die laat meer 
‘luchtjes’ door dan de klei en het veen waarmee Joulz in de Randstad 
het meest te maken krijgt. 
 
Bron: cobouw.nl 18-02-2014 
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Eindelijk een nieuwe keuken !! 
 
Het heeft even mogen duren maar de keuken welke na de grote 
lekkage van vorig jaar afgeschreven was, is dan eindelijk vervangen. 
Via Marktplaats is een mooi 2e handsje opgezocht. Deze zag er nog 
piekfijn uit, maar dat mocht ook wel aangezien hij van een oud 
vrouwtje was geweest en hij had altijd binnengestaan. Met wat 
handige mannen waaronder Leo v/d Meer in het bijzonder is de oude 
keuken vakkundig in elkaar getrapt en de nieuwe pasgemaakt en 
geplaatst. 
 
Het eindresultaat mag er wezen en we hopen er weer lang plezier van 
te mogen hebben!! 
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