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Schoon genoeg van uw vieze container of kliko?                     
Neem een abonnement op Groenboen!   
 
Groenboen behoort al meer dan twaalf jaar tot één van de grootste containerreinigingsbedrijven 
van Nederland. Wij reinigen containers voor zowel particulieren als bedrijven en gemeenten. 
Dankzij gebruik van louter moderne reinigingswagens en machines zijn kwaliteit, service en 
hygiene altijd gewaarborgd. Onze wagens reinigen met gemak eenvoudige klikobakken tot en 
met 1600 liter stalen containers. Ook voor afwijkende maten hebben wij altijd een oplossing. 
Daarnaast bemiddelen wij in het bouwen en ontwerpen van reinigingsauto's en machines.  
 
Groenboen is een facilitair bedrijf dat zijn milieuvriendelijke diensten geheel afstemt op uw 
wensen. Ons team van hardwerkende professionals is flexibel inzetbaar, kenmerkt zich door een 
onvervalste hands-on-mentaliteit en is altijd bereikbaar.  
 
Met een abonnement op Groenboen bent u te allen tijde verzekerd van brandschone containers 
en kliko's. Ons abonnement bestaat uit tien schoonmaakbeurten. Na acht schoonmaakbeurten 
ontvangt u van ons een brief voor eventuele voortzetting van uw abonnement, dus nooit 
stilzwijgende verlenging. 
 
Groenboen Containerreiniging B.V.  
Energieweg 55  
2421 LX Nieuwkoop  
Telefoon: 0172-571755  
Fax: 0172-579984  
Internet: www.blom-groenboen.nl 
E-mail: container@blom-groenboen.nl 
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Clubgebouw en trainingsveld 
HC de Polderwakers  06 51 28 65 32 
Sportpark “de Dulen” Dreg 5, 
2421 NG Nieuwkoop 
www.polderwakers.nl  

 
Bestuur: 
Voorzitter:  Wendy Vermey  06 214 28 509 
   Dennenlaan 27, 2421 VE Nieuwkoop 
 
Secretaris:  Guido de Gier   06 536 23 804 
   Keizershof 27, 3481 KD Harmelen 
   info@polderwakers.nl 
 
Penningmeester: Daniel v/d Meer  06 317 95 694 
   Wikkestraat 21, 2403 EP Alphen a/d Rijn 
   Danielvdmeer1@gmail.com  
 
Trainers:  Kees Bijlemeer  06 466 66 118 
   Renate Kolb   0172 74 23 77 
   Jet Kalshoven   0172 409 732 
   René v/d Brink  06 215 98 519 
   Karin Uiterwijk   06 400 88 006 
 
Blafnieuws:  Guido de Gier 
   info@polderwakers.nl 
 
Webmaster:  Edwin van Berkel  06 24 32 06 95 

webmaster@polderwakers.nl  
 
Ereleden:  Mevr. C. Stekelenburg, Nieuwkoop 
   Dhr. B. ten Den, Vinkeveen 
   Dhr. G. van Asselt, Zwammerdam 
 
Bankrekening: NL47 RABO 01013.94.667  
 
KvK:   40446358 
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Van het bestuur 
 
Het jaar is bijna weer om. Een mooi jaar met een hoop nieuwe honden 
op het veld. De trainers hadden er hun handen vol aan maar er zijn 
mooie resultaten behaald met de examens in zowel mei als in 
november. Ook nu weer zijn na de laatste examens de groepen weer 
opnieuw ingedeeld en gaan de meeste weer een stapje verder met 
hun hond. 
Voor het bestuur was het een lastig jaar om de financiën op orde te 
houden. Er gingen nogal wat (grote) dingen tegelijk kapot en met het 
moeten regelen van een horecavergunning is er onverwacht veel geld 
uitgegeven. Gelukkig hebben we de laatste jaren goed op de centen 
gelet en blijven we een financieel gezonde club. We moeten het doen 
met de inkomsten uit de lesgelden, sponsoren, baromzet en de inzet 
van veel vrijwilligers. En alleen met die vrijwilligers die op het veld 
staan voor het lesgeven en helpen met het onderhoud van het veld en 
de kantine kunnen we veel voor elkaar krijgen. Namens het bestuur 
willen we iedereen hartelijk danken voor alle hulp en inzet voor het 
afgelopen jaar!!! 
 
Sinds kort heeft de hondenclub een eigen facebooksite. Hier kunnen 
leden zich aanmelden en op de hoogte blijven van nieuws rondom de 
club, in contact komen met andere leden en berichten/foto’s op het 
gebied van honden plaatsen. De groep is op facebook te vinden onder 
polderwakers. 
 
Verder rest mij alleen nog om iedereen vrolijke feestdagen en een 
goed nieuwjaar te wensen. 
 
Namens het bestuur 
Guido de Gier 
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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 2014/2015 
(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. 
 
 



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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Uitslag geslaagden examens november 2016 
 
EG 

1. Henriëtte Kooman met Senna 51 punten  
2. Yvon v/d Linden met Tommie 50 punten 
3. Jaimy Zuiderduin met Abby  50 punten 

Daan v/d Kleer met Guus  41 punten 
 
Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de 
“verplichte zes(sen)”: 
Sana v/d Lingen met Yuki  58 punten 
Rob v/d Hulst met Lily  41 punten 
Nick v/d Hulst met Mary  37 punten 
Wichard van Leeuwen met Caya 34 punten 
Eileen v/d Berg met Lilo   29 punten 
Ria v/d Velde met Spickey  27 punten 
 

GG1 
1. Carla van Gaalen met Faya  81 punten (cumlaude) 
2. Wendy Vermey met Luna  73 punten  
3. Wendy Bierhuis met Angel  66 punten  

Ria Blok met Dax   64 punten  
Nora Erkelens met Tommy  60 punten 
Yentl v/d Berg met Rufus  60 punten 
 
Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de 
“verplichte zes(sen)”: 
Patrick v/d Jagt met Storm  63 punten 
 

GG2 
1. Sabine Kolb met Taco  125 punten (superieur) 
2. Boudewijn de Jong met Baileys 106 punten 

 
Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de 
“verplichte zes(sen)”: 
Amanda Kroon met Wiskey  107 punten  
Jan de Jong met Bella  105 punten 
Karin Uiterwijk met Flynn  101 punten  
Meinard Verlaan met Rocky  90 punten 
Daniëlle de Langen met Doodles 90 punten 
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Behendigheid 1 (max. 9 fouten) 
 Jan de Jong met Bella  16 fout tijd 3:13 (afgewezen) 
 
Behendigheid 2 (max. 5 fouten) 

1. Meinard Verlaan met Rocky  2 fout  tijd 1:56 
2. Sabine Kolb met Taco  4 fout  tijd 2:21 

 
Behendigheid 3 (max. 2 fouten) 

1. Michel Uiterwijk met Flynn  0 fout  tijd 1:53 
 
Anouk Houdijk met Lana  2 fout tijd 2:15 

(diskwalificatie vanwege een plas) 
 
Behendigheid Super (0 fouten) 

Edwin van Berkel met Sasja   1 fout  tijd 2:34 (afgewezen) 
Leo Herrewijn met Diessel  4 fout tijd 1:36 (afgewezen) 

 
Behendigheid Superieur (0 fouten) 

1. Jet Kalshoven met Ruby  0 fout tijd 1:27  
 
Sharon Verlaan met Shadow  1 fout tijd 1:48 
René v/d Brink met Rico  0 fout tijd 2:34 

(diskwalificatie vanwege een plas) 
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Het examen van Flynn 
 
Zo daar ben ik weer eens. Tja ieder half jaar ben ik aan de beurt voor 
examens. Dit keer Behendigheid 3 en GG2 (voor de 2e keer).  
Donderdag 17 november het was zo'n beetje de hele dag droog 
geweest, maar er was veel regen voorspelt voor de avond met storm. 
Zou dat examen wel doorgaan? Na wat heen en weer geklets en 
geloop werd er besloten ja we doen het.  
Er waren er al een paar geweest toen ik aan de beurt was ze kwamen 
allemaal helemaal doorweekt terug. Nou het moest maar. Ik begon 
lekker, toen ik bij het vak kwam dacht ik o, o, allemaal water laat ik het 
eerst opdrinken want ik ga daar echt niet in liggen. Het lukte niet om 
het helemaal leeg te drinken maar ik hoefde ook niet te liggen. Daar 
was ik zo blij om dat ik besloot om alles verder maar goed te doen. 
Mijn tegenstander in deze klasse moest enorm plassen van al die 
regen dus dat deed ze en ze werd gediskwalificeerd. Daardoor had ik 
de eerste plaats behaald in deze klasse. Maar Lana was niet de enige 
die last van de regen had hoor Rico kreeg ook ineens zin om de 
plassen zelfs tegen een toestel aan. Wel grappig had ik kunnen 
verzinnen, dat zal de baasjes leren om behendigheid te doen in de 
stromende regen.  

De zaterdag na behendigheid examen is dan het examen voor de 
gehoorzaamheid.  
Ik werd door mijn baas gebracht mijn vrouwtje zat al op me te 
wachten. Gelukkig het was droog wel fris maar alles beter dan regen. 
Vol goede moed begonnen we het ging lekker. Nadat ik de worst had 
geweigerd had ik geen zin meer. Ik wilde nog wel voor komen maar 
waarom zou ik helemaal naar mijn vrouwtje toegaan ik moet daarna 
weer terug. Kan ik beter wat verder weg blijven. Toen ze me nog een 
keertje aanspoorde om te komen deed ik het. Maar terug naar mijn 
plaats, pfff wat een gedoe geen zin. Na nog een keertje een brul van 
mijn vrouwtje ging ik toch maar liggen. Helaas vonden ze dat niet goed 
genoeg ik wel maar mijn vrouwtje was niet zo blij.  
Op naar het parcours, mijn vrouwtje heeft haar uiterste best gedaan 
om mij aan te leren dat zonder riem te doen. Het rennen ging niet zo 
best ik miste een paaltje ach die paaltjes zijn stom. Daarna naast de 
keurmeester staan mijn vrouwtje had een kort gesprek met hem over 
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hoe ze het moest lopen. Ik had hele andere gedachten, zo wat loopt 
daar voor lekkere teef aan de andere kant van het hek. Mijn hormonen 
namen het over en ik rende naar het hek. Pas na enige tijd drong de 
stem van mijn vrouwtje weer tot mij door. Ik dacht nog O, O foute boel 
laat ik maar in 1 keer terug naar mijn plaats gaan dat wil ze altijd. Dus 
zo snel ik kon ging ik daarna toe. Teleurgesteld keek ze me aan ik wist 
het ik had het verpest. Van de keurmeester mochten we wel het 
parcours lopen maar dan aan de riem. De punten die we haalden 
waren voldoende maar dat mocht niet baten 2 gemiste verplichte 
zessen dus gezakt. Precies 2 punten minder dan de vorige keer toen 
ik wel geslaagd was.  

Flynn   
 

 
Het weer tijdens het behendigheidsexamen!! 
 
Voor vragen, wijzigingen in het lidmaatschap, 
adreswijzigingen, inzenden teksten of ideeën voor het 
Blafnieuws en mailing van de hondenclub, kunt u 
terecht bij dit mailadres: info@polderwakers.nl 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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     Flynn in actie
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Klein en groot onderhoud 
 
In en om de kantine en op het veld moet ieder jaar het nodige 
onderhoud gepleegd worden om alles netjes en bruikbaar te houden. 
Hiervoor is een kleine club vrijwilligers beschikbaar die met veel 
aandacht en inzet deze klussen willen opknappen. Zo houden Jan de 
Jong en Boudewijn de Jong rondom het onkruid kort langs het hek. 
Edwin van Berkel is erg handig met elektra en heeft de verlichting 
langs de buitengevel vervangen. Michel Uiterwijk en Boudewijn 
knutselen samen een paar nieuwe toestellen voor de behendigheid in 
elkaar ter vervangen van bijv. de oude, lompe schutting. 
 
Ook werden we onaangenaam verrast door een breuk in de 
waterleiding (gelukkig buiten!), vallende keukenkastjes, een overleden 
koeling onder de bar en een ingezakt dak van de garage. En dit alles 
in krap 3 maanden tijd. 
 
Gelukkig was het in december 2014 toegekende “Steuntje in de Rug” 
van Univé Verzekering in oktober 2016 eindelijk ontvangen!! Deze 
bijdrage was hard nodig om oa. de kosten voor een nieuwe koeling en 
de graafkosten voor de waterleiding te betalen. 
 
Voor het ingezakte dak van de garage bleek een grotere ingreep 
nodig. De bestaande constructie was niet geschikt meer om een nieuw 
dak op te maken. En we kampen al jaren met een verzakking van de 
garage. Daarom is besloten om naast het dak ook het zware 
metselwerk geheel te slopen. 
Er is gekozen om een lichtere, houten constructie neer te zetten met 
daarop uiteraard een nieuw dak en een stalen gevelbeplating. 
 
Met een paar vrijwilligers zijn de plannen gemaakt en is in één 
zaterdag de gehele garage gesloopt en afgevoerd incl. het uitmesten 
van de oude berging en zolder. 
 
De zaterdag erop is met opnieuw een groep enthousiastelingen de 
garage weer opgebouwd tot een nieuwe, waterdichte ruimte. 
Vervolgens is de dakbedekking aangebracht en is in de kerstvakantie 
de gevelbeplating aan de beurt en kan de garage er voorlopig weer 
tegenaan.  
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Namens het bestuur wordt iedereen bedankt voor het meedenken, het 
leveren van materialen, het slopen, het opbouwen, de lunch en alles 
wat nodig was. Super bedankt!! 
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RWE Techniek 
Prins Hendrikstraat 124 
2405 AM Alphen a/d Rijn 
Tel.   0172 - 47 99 36 
Mob. 06 - 55 16 28 99 
rwe@rwetechniek.nl  
 

 

Hier had uw advertentie kunnen staan!! 
Al voor € 20,00 per jaar ondersteunt u de hondenclub en staat 

uw bedrijf in het clubblad en op onze website. 
Het clubblad verschijnt 2x per jaar in een oplage van 200 stuks 

en is tevens te lezen via onze website www.polderwakers.nl 
 

Voor meer info neem contact op met Guido de Gier 
of via info@polderwakers.nl 
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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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Bos/heide wandeling met de hondenclub!! 
 
Na het grote succes van de strandwandelingen, willen we op zondag 
22 januari 2017 een wandeling maken over de Hoorneboegse Heide in 
Hilversum. Het ontvangst is om 12:00uur op de parkeerplaats van 
pannenkoekenhuis De Rading in Hilversum, waar u wordt verwelkomt 
met een warm drankje. Om 12:30uur start de wandeling.  
Na afloop biedt de Hondenclub u een drankje aan bij restaurant De 
Rading, Noodweg 4 te Hilversum. 
 
U bent van harte welkom met uw hond en uw gezin!! 
 
Datum:  zondag 22 januari 2017 
Tijd:   ontvangst 12:00uur, start rond 12:30uur 
Aanmelden met hoeveel deelnemers u komt, kan aan bar in de kantine 
en via info@polderwakers.nl  
 
Via de mail wordt u ook op de hoogte gehouden van evt. extra 
informatie of wijzigingen bij slecht weer of beperkte aanmeldingen. 
 
Route/adres restaurant De Rading Hilversum: 
Noodweg 4 
1213 PX Hilversum. 
 
Vanuit Nieuwkoop is het ongeveer 38 km (ca. 40 min.) rijden. 
GPS-coördinaten:  52°11'01.2"N  

5°10'34.9"E  
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Hoorneboegse Heide en Zwarte Berg  
Twitter 

De Hoorneboegse Heide en Zwarte Berg is gelegen ten zuiden van 
Hilversum. Het voert door bos en over heide. In een deel van het 
terrein dienen honden te zijn aangelijnd tijdens het broedseizoen (15 
maart – 15 juli). De lengte van de route is ongeveer 6 kilometer en is 
gemarkeerd met genummerde palen met een rode pijl. 
 
De Hoorneboegse heide heeft haar naam te danken aan het landgoed 
‘De Hoorneboeg’ dat hier als hoog punt centraal in het gebied ligt.  
 
Net als met andere heidevelden in het Gooi is ook hier begrazing door 
runderen noodzakelijk voor het behoud van de heidevegetatie. Ook in 
het bosgebied zorgen ze voor meer variatie en een grotere 
soortenrijkdom dan in een aangeplant bos. In dit gebied wordt 
geregeld de hazelworm gesignaleerd (geen worm maar een lange 
hagedis zonder pootjes). Opmerkelijk is verder het flinke aantal 
mierenhopen van de rode bosmier. 
In dit bosgebied lopen ook dassen, al laten ze zich niet zien. Hun 
burchten liggen in het bos aan de zuidzijde van de nabijgelegen 
Noodweg. Met speciale tunnels kunnen ze veilig de weg passeren. 
Ook op andere plaatsen zijn dergelijke passages gemaakt. Mede 
daardoor gaat het de laatste jaren goed met de dassenpopulatie rond 
Hollandsche Rading, de meest westelijke van het land. Een eind 
verder ligt links het Tienhovens Kanaal. 

Wat nu een belangrijk leefgebied is voor de beschermde 
kamsalamander, was ooit bedoeld als vaarweg tussen de Utrechtse 
Vecht, hier tien kilometer vandaan, en de toenmalige Zuiderzee. Bij 
Laren wilde men aansluiten op de Gooyergracht. Het is duidelijk dat 
men hier vastliep in de voet van de Gooise stuwwallen. Er wordt veel 
moeite gedaan de open plekken in het bos te behouden. 

Ze groeien namelijk snel dicht met bosopslag. Het beheer is gericht op 
een zo natuurlijk mogelijk bos met een open structuur. Op het 
naastgelegen landgoed de Hoorneboeg is soms de zwarte specht te 
horen. Ook de groene specht met zijn lachende geluid komt hier voor. 
Vlak bij het hek van het landgoed staan meerdere robinia´s. Deze 
boom is onder meer te herkennen aan de witte bloemtrossen en ruige 
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schors met diepe, lange groeven. Hoe dieper de groeven, hoe beter de 
boom groeit. 

De wetenschappelijke naam is Robinia pseudoacacia, waardoor hij ten 
onrechte ook wel acacia genoemd wordt. Een acacia is een geheel 
andere boomsoort. Bomen die in het open veld groeien hebben een 
silhouet dat karakteristiek is voor de soort. Op de open heide zijn ze 
nauwelijks te herkennen als eik of beuk: de boomkroon begint direct 
boven de grond. 

Even verder loopt u tussen bremstruiken. Aan de oostzijde van de hei 
loopt u langs de Uilenbergjes. De oude zandverstuiving is ooit 
ontstaan door overbeweiding en te veel plaggen van de heide. 
Sindsdien heeft de wind vat op het zand. Op de heide liggen enkele 
van de zeven grafheuvels in dit terrein. Ze zijn zeker 2.800 jaar oud. 
Kort daarna kruist u de mooie Hoorneboegselaan met zwarte dennen 
als laanbeplanting. 

Hier was het bos eens open heide. In de oorlogsjaren, toen de 
bezetter hier tanks en andere legervoertuigen had staan, kwam het 
bos zo sterk op dat later van omvorming naar heide werd afgezien. De 
oude dennen die hier staan dienen soms als rustplaats voor ransuilen. 
Braakballen onder de boom verraden hun aanwezigheid. 

Bron: Goois Natuurreservaat 
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Haaruitval bij uw hond 

Iedereen die besluit om een hond in huis te nemen zal er vroeg of laat 
mee worden geconfronteerd. Zijn of haar haren zijn in het gehele huis 
terug te vinden. Binnen dit item zal er dieper worden ingegaan over 
haaruitval bij honden. Wat is natuurlijk en wanneer dient u mogelijk in 
te grijpen? 
 
Haren door het huis 
Haaruitval is een heel natuurlijk proces. Zowel bij mensen als bij 
dieren. Dit is voor uw hond dan ook niet anders. Vanaf de eerste dag 
dat u samenleeft met één van deze trouwe viervoeters zult u dan ook 
door het gehele huis losgelaten haren van het dier aantreffen. Dit is 
dan ook niet direct een moment om aan de bel te trekken. Met name in 
de overgang naar een nieuw seizoen laat het dier vele haren los. De 
vacht maakt zich via dit proces op een natuurlijke manier op voor de 
nieuwe omstandigheden die voor de deur staan. 
 
Uitzonderingen 
De huid van uw hond mag gezien worden als een weerspiegeling van 
zijn of haar gezondheid. Een doffe vacht, kale plekken, of enorm veel 
haarverlies kunnen enige gezondheidsproblemen aan het licht 
brengen. Op het moment dat één van deze problemen zich voordoet 
kan dit verschillende oorzaken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een vitamine tekort of een te droge huid. Voor alle twee de gevallen 
zijn gelukkig meerdere oplossingen voorhanden. 
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Wat te doen? 
Voor de bovenstaande gevallen beschikt een dierenarts over diverse 
supplementen die in staat zijn om essentiële voedingsstoffen aan te 
vullen. Laat in deze gevallen uw dierenarts ook de voeding 
controleren. Mogelijk bevat deze onvoldoende van deze 
voedingsstoffen. Al vanaf de beginfase is het raadzaam om uw hond 
één maal in de week uitgebreid te borstelen. Dit is niet alleen een 
methode om oude haren te verwijderen. Het zorgt er daarnaast ook 
voor dat de huid beter kan blijven ademen. Op de laatste plaats zorgt 
het borstelen zelf voor een betere bloedsomloop bij uw hond. Al met al 
is haaruitval dus een doodnormaal verschijnsel. Maar wees ten alle 
tijden alert. Wanneer u weet hoe te handelen in de extreme gevallen 
van haarverlies zijn alle problemen op lange termijn gemakkelijk te 
voorkomen. 
 
Bron: Petnews.nl d.d. 28-10-2016 

 



 


