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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.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  
 
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: NL47 RABO 01013.94.667  
 
KvK:   40446358 
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Van het bestuur 
 
Het nieuwe jaar werd op de hondenclub begonnen met een mooie 
strandwandeling. Met een grote groep leden, aanhang en hondjes 
werd het een gezellige tocht door de duinen en over het strand. 
 
Vanaf begin dit jaar zijn er 2 nieuwe trainsters gestart met lesgeven. 
Beide worden onder begeleiding van Kees en Renate opgeleid om 
uiteindelijk zelfstandig voor de groep te staan.   
Eén van hen, Kim stelt zich even voor: 
 
Ik ben Kim van der Voorn, 36 jaar oud en werk bij BP Maas in 
Nieuwkoop. En ben heel gek van honden. Ik vind het heel erg leuk om 
de cursisten te helpen bij de lessen en te zorgen dat de honden samen 
met hun baas een leuke, leerzame les te geven. Ik ben wel heel 
andere lessen gewend. Dit omdat ik de IPO gewend ben. IPO is een 
soort politiehondentraining. Hier heb je 3 verschillende dingen, dat is 
speuren, appèl en manwerk. Bij manwerk mag de hond bijten op een 
pakwerker. Maar moet zeggen dat ik dit ook zeker net zo leuk vind. 
Hoop dat we met elkaar een heel leuk en leerzaam seizoen mogen 
beleven en dat jullie daar veel plezier aan mogen beleven. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dinsdag 07 april 
om 20.00uur 

 
inenten in de kantine 

 

 

Donderdag 23 april 
om 20.30uur 

 
ledenvergadering 

in de kantine 
     

 

Zaterdag 18 april  
Proefexamens EG-GG1/2 

 
Zaterdag 16 mei 

Examens EG-GG1/2 
 

 

       Donderdag 7 mei  
 

    Examens behendigheid 
 

Zaterdag 16 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 2015 
(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. 
 
 





HC de Polderwakers
 

 
 

 



HC de Polderwakers
 

 
 

Labradoodle is geen ‘one size fits all’ 
 
Australian labradoodle Tommy van Yvon Jaspers blijkt een van de 
populairste verschijningen in het programma ‘Boer zoekt vrouw’ te zijn. 
Die populariteit kan voor de honden van een ras vervelende gevolgen 
hebben. Want hoewel er in de media soms wordt gesproken alsof de 
labradoodle de perfecte, gehoorzame, hypoallergene gezinshond voor 
iedereen is, met voor elk een gewenste kleur en afmeting, ligt de 
werkelijkheid natuurlijk genuanceerder.  
 
In de eerste plaats is de labradoodle een hele leuke hond. Om te zien, 
hoewel dat natuurlijk een 
kwestie van smaak is, maar 
ook vanwege zijn 
zachtaardige karakter. Maar 
ook een labradoodle wordt 
niet gehoorzaam en lief 
geboren. Daar moet een 
gedegen socialisatie en een 
goede, consequente 
opvoeding aan vooraf gaan. 
Wie denkt met een 
labradoodle pupje een dier in 
huis te halen dat vanzelf lief, 
rustig en sociaal is en zich 
naadloos in het gezinsleven voegt, vergist zich: u moet daar zelf hard 
aan werken.  
 
Labradoodles zijn slimme en actieve honden. Daar moet dus iets mee 
gedaan worden. Ze hebben veel beweging nodig en ook afwisseling 
en denkwerk. Daar moet u wel tijd en energie voor hebben, en u moet 
het vooral heel leuk vinden om dagelijks actief met een hond bezig te 
zijn. Een labradoodle aanschaffen omdat hij zo schattig is en hem 
vervolgens thuis laten versuffen is niet eerlijk tegenover de hond. 
 
Daarnaast is er de kwestie van het ‘hypoallergeen’ zijn. Helaas blijkt uit 
onderzoek van de universiteit Utrecht dat er geen bewijs is dat de 
labradoodle hypoallergeen zou zijn. Sterker nog: de labradoodle blijkt 
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meer allergie-opwekkende stoffen aan te maken dan bijvoorbeeld de 
labrador! Hoewel veel mensen aangeven dat zij van een labradoodle 
minder of geen klachten hebben, is daarvoor geen oorzaak aan te 
wijzen. Het is mogelijk dat dit komt doordat ze minder verharen en de 
allergenen zich zo minder snel verspreiden dan bij sommige andere 
rassen, en waarschijnlijk spelen ook psychologische factoren een rol. 
Maar wie flink allergisch is voor honden kan beter helemaal niet aan 
een hond beginnen. Er is immers geen enkele garantie dat de 
labradoodle geen klachten opwekt, en het zou voor zowel het gezin als 
de hond heel naar zijn als hij weer weg zou moeten… 
 
Vanwege de populariteit van de labradoodle worden bovendien 
regelmatig kruisingen gemaakt tussen labradors en poedels. Bedenk 
dat dit heel andere honden kunnen worden dan de ‘officiële’ (overigens 
nog niet FCI-erkende) Australian labradoodle! Hoe zo’n kruising 
uitpakt, wat karakter, uiterlijk en vacht betreft, is elke keer weer 
afwachten. 
 
Kortom, wie in de verleiding komt nu ook een labradoodle aan te 
schaffen, zou eerst goed moeten nagaan of een hond wel in zijn leven 
past, en zo ja, of de labradoodle dan een goede keuze is. Hierbij kan 
ons document over de aanschaf van een hond u helpen. En is het 
antwoord op beide vragen na zorgvuldig overwegen ‘ja’? Gebruik dan 
de puppychecklist om na te gaan of u een betrouwbaar adres heeft 
gevonden om uw pup aan te schaffen. Overigens: de kans is groot dat 
u daarbij geduld moet hebben, want een echte (Australian) 
labradoodle is niet zomaar voorradig! 
 
Bron: Licg.nl  22-01-2015 
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Inenten op de hondenclub 
 
Op dinsdagavond 7 april 2015 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 € 53,50 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 • 0172-740186 

              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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De strandwandeling van Flynn 
 
Dit jaar had ik in de gaten dat het weer ging gebeuren. Langzaam 
werd het kouder buiten en ik hoorde op donderdagavond bij de training 
al,  “tot zondag” en het woord strand herkende ik ook.  
Mijn vriendinnetje Zoë was bij mij aan het logeren en ik hoopte al dat 
zij ook mee mocht. En ja hoor net als vorig jaar moest ik ’s ochtends 
een beetje rustig aan doen, maar samen met Zoë was dat erg moeilijk.  
 
Onderweg in de auto nog maar gauw even een dutje gedaan. Ik 
voelde dat we in de buurt kwamen, maar eens kijken. Ja hoor, op de 
parkeerplaats stonden al een heleboel hondjes op ons te wachten. 
Wat kunnen mensen overal lang over doen zeg. Ik had makkelijk nog 
een half uur langer kunnen rusten in de auto, maar goed wel leuk om 
even te zien wie er allemaal waren. Ik miste er wel een paar uit mijn 
klas, jammer. Maar genoeg 
andere hondjes. Ik moest aan 
Zoë iedereen voorstellen en ik 
had haar beloofd om op haar te 
letten. Zij zou mij ook in de gaten 
houden. 
 
Toen we eenmaal in de duinen 
waren mochten we met z’n allen 
weer lekker vrij rondrennen. 
Heerlijk heuvel op en heuvel af. 
Af en toe eens kijken of ik mijn 
baasjes nog zag ja hoor die 
volgen altijd erg trouw. Zoë bleef ook netjes bij mij in de buurt en zij 
keek ook af en toe of mijn baasjes er nog waren. Bij een groot meer 
moesten we even wat drinken, ok dan maar. Als mijn baas even 
meeloopt wil ik dat wel doen.  
Even verderop zag ik ze weer hele grote dieren mijn baasjes zeggen 
dat het paarden zijn. Nou daar heb ik het niet op, die hebben me een 
keertje bedreigt toen ik lekker in het bos liep die zal ik eens gauw 
wegjagen. O, o, wat hoor ik nou mijn baasje begint te roepen dat ik 
moet komen toch nog gauw even blaffen. Zo die zien we niet meer 
terug... 



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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Even opletten bij het oversteken van het fietspad. Ja, nu is het bijna 
zover de grote platte zandvlakte. Wat me vorig jaar is overkomen doe 
ik niet meer het water proeven dat is vies. Zoë heeft het natuurlijk wel 
getest, wilde niet naar mij luisteren, altijd zelf ervaren. Gelukkig is zij 
ook genezen van dat vieze water. Ik durfde wel stokjes te redden uit 
dat water maar ik ga nog steeds niet zo diep als die grote honden 
hoor, ik kijk wel linker uit. 
Na een poosje waren ze daar weer die “paarden” nog maar eens op 
af, ga uit mijn buurt. Nu heb ik niet geblaft en ben op commando 
teruggegaan naar mijn baasje. Vinden ze leuk en ik krijg dan een klein 
snoepje. Bij hetzelfde restaurant als vorig jaar gingen we wat drinken 
daar hebben ze “normaal” water. 
Op de terugweg moesten Zoë 
en ik nog onder de douche in 
de dogwash, weer een nieuwe 
ervaring. Zoë vond het eng 
maar ikke niet hoor. 
Ik hoop dat we volgend jaar 
weer gaan. Misschien vertel ik 
dan wel weer wat mijn 
ervaringen zijn. En misschien 
zijn de rest van mijn 
klasgenootjes er dan ook bij. 
 
Flynn   
 
 
 



HC de PolderwakersNatuurlijk 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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De nieuwjaarsstrandwandeling met de hondenclub. 
 
Op zondag 25 januari jl. trokken we met ruim 40 man (groot en klein) 
en zo’n 25 honden (ook groot en klein) door de duinen en over het 
strand van Langevelderslag bij Noordwijk.  
 
Na het ontvangst met koffie, warme chocolademelk of Gluhwein met 
een lekkere koek liep we de duinen in. Op het duinpad gingen alle 
honden los en mochten ze heerlijk rennen en ravotten. De meeste 
rende vooruit, een enkeling bleef wat achter en één hondje sloeg links 
af de struiken in om te verdwijnen. Na een korte zoektocht werd 
besloten dat de groep verder ging en de baasjes zelf verder zochten. 
 
De pas zat er goed in. Er werd gezellig gekletst, gelachen en vooral 
genoten….het was immers goed wandelweer voor januari. 
 
Gelukkig kregen we algauw telefonisch het bericht dat Balou weer 
terecht was. De baasjes zouden vast naar het terras gaan en daar op 
de rest wachten. 
 
Halverwege splitste de groep op in de bikkels die direct het duin 
overtrokken het strand op en de die-hards die voor de “grote” ronde 
kozen. Zij zouden de volgende strandopgang nemen. Na de korte of 
lange tocht over het strand troffen we elkaar weer op het terras van 
een strandtent. Hier werd namens de club een nieuwjaarstoast 
uitgebracht en na een paar koude en warme drankjes genuttigd te 
hebben, ging iedereen weer voldaan huiswaarts.  
 
 



HC de Polderwakers
 

 
 

 
 
 
 



HC de Polderwakers
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HC de Polderwakers
 

 
 

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@hondenclubdepolderwakers.nl 
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Hondenspreekuur “Artrose” 
 
Artrose komt zeer vaak voor bij honden. Vaak wordt de term artrose en 
artritis door elkaar gebruik, maar er zit wel verschil tussen beiden. 
 
Wat is artrose? 
Bij artrose is er sprake van degeneratieve veranderingen aan het 
gewricht (degeneratie betekent letterlijk: afbraak). Hierbij wordt 
kraakbeen vervangen door bindweefsel en kan er extra been en 
bindweefsel vorming zijn. Normaliter is een gewricht soepel en kan 
deze goed bewegen. Door artrose kan een gewricht minder goed 
bewegen en kan er een ontstekingsreactie ontstaan in het gewricht die 
weer extra pijn doet. 
 
En wat is dan Artritis? 
Artritis betekent een ontsteking in het gewricht. De oorzaak kan heel 
divers zijn. Bekend is reumatoïde artritis bij de mens (en zeldzaam bij 
de hond) waarbij er een autoimmune ontsteking aanwezig is in het 
gewricht (autoimmuun betekent dat er een ontsteking ontstaat die door 
het lichaam zelf is begonnen zonder (bekende) oorzaak). Bij de hond 
komen auto immune ontstekingen aan de gewrichten ook voor (zoals 
bijvoorbeeld bij SLE, systematische lupus erythematosus).  
Een artritis kan ook ontstaan door overbelasting of ontstekingen elders 
in het lichaam.  
Kortom, artritis en artrose bestaan vaak naast elkaar, als gevolg van 
artritis ontstaat artrose en bij artrose krijg je vaak ook artritis. 
 
Bij honden komt artrose zeer vaak voor. We zien het zeer vaak in de 
ellebogen (bijvoorbeeld bij elleboogdysplasie of osteochondrosis 

dissecans) en heupen 
(bijvoorbeeld bij heupdysplasie) 
maar kan in alle gewrichten 
optreden. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



HC de Polderwakers
 

 
 

Hoe kan je artrose behandelen of verzachten? 
Probeer de onderliggende oorzaak te behandelen. Voorkom 
overbelasting of bestrijd eventuele infecties die deze kunnen 
veroorzaken. Verwijder loszittende fragmenten bij bijvoorbeeld 
elleboogdysplasie of osteochondrosis dissecans. Dit is echter lang niet 
altijd (meer) mogelijk. 
 
Voorkom te zware (over)belasting van het gewricht. Naast de fiets 
rennen is voor een hond met artrose bijvoorbeeld echt een te zware 
belasting. Zwemmen daarentegen is zeer goed omdat het gewricht wel 
bewogen wordt (waardoor spieren ook weer getraind worden) maar 
niet (zwaar) belast. 
 
Geef pijnstillende en ontstekingsremmende medicatie (bijvoorbeeld 
Meloxicam of Carprofen). Doordat deze ontsteking remmen wordt 
verergering afgeremd. 
 
Geef voedersupplementen zoals glucosaminen, chondroïtine of 
hyaluronzuur. Dit zijn allemaal bouwstenen van gewrichten. Het effect 
van deze middelen is niet goed bewezen maar veel mensen en dier-
eigenaren beweren hier goede resultaten mee te bereiken. Het nadeel 
is dat bij artrose de klachten het ene moment erger zijn dan op het 
andere moment. Hierdoor kan het lijken dat een supplement effect 
heeft terwijl dit niet het geval is. 
 
Voorkom of bestrijd overgewicht. 
 
Operatie: Artrose kan je meestal niet chirurgisch behandelen. het 
verwijderen van bindweefsel en extra beenvorming heeft maar zeer 
kort effect. Dit groeit namelijk snel weer terug. Een gewricht kan wel 
vervangen worden door een kunstgewricht (dit kan alleen bij de 
heupen). Ook kan een gewricht via een arthrodese vastgezet worden. 
(bijvoorbeeld de pols of hak). Bij ellebogen werkt dit slecht omdat een 
elleboog te belangrijk is als gewricht. 
 
Braces kunnen overbelasting voorkomen zodat ontsteking en dus 
verergering afgeremd wordt. 
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Toekomst 
Artrose is een progressieve chronische ziekte, wat wil zeggen dat de 
ziekte steeds ernstiger wordt en het gewricht steeds slechter. De 
conservatieve behandeling van artrose heeft tot hoofddoel het 
verlichten van pijn en verminderen van de ontstekingsreactie en het 
behouden van functies. Een genezing voor artrose bestaat niet, maar 
met een juiste behandeling kunnen de symptomen wel beter onder 
controle gehouden worden. Inactiviteit van het aangedane gewricht 
resulteert in meer stijfheid en meer pijn, bovendien kan atrofie van de 
betrokken spiergroepen ontstaan. Het wordt dus aangeraden in 
beweging te blijven en dan vooral fysieke activiteiten met een lage 
explosiviteit en dus een lage piekbelasting van het aangedane 
gewricht. 
 
Bron:  dierenziekenhuizen.nl 
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Rare honden 
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