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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 (vele merken), 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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Uit de bestuurskamer
De afgelopen periode is er veel gebeurd bij de Polderwakers.
Allereerst natuurlijk de algemene ledenvergadering 2012. Als bestuur
was het onze eerste algemene ledenvergadering. Wij hebben de
vergadering als erg gezellig ervaren. Wel jammer dat er bij de leden
niet veel belangstelling voor de vergadering was maar als vereniging
ben je nu eenmaal verplicht om eens per jaar een vergadering voor de
leden uit te schrijven.
Net voor dit verplichte nummer hebben de inentingen plaatsgevonden.
Gelukkig was er voor de jaarlijkse inenting wel veel belangstelling. Er
zijn bijna 30 honden gevaccineerd waarbij er ook twee honden tegen
kennelhoest zijn behandeld. Wij spreken van een geslaagde avond en
zullen deze volgend jaar zeker weer op de agenda plaatsen.
In de maand mei zijn de examens weer afgenomen. Dit jaar waren de
examens complexer dan gebruikelijk. De honden werden erg afgeleid
door het claxonneren van de diversen vrachtwagens die met
verstandelijke kinderen in de rondte reden en of dat nog niet genoeg
was, is er een voetbalteam kampioen geworden. Dit ging gepaard met
het diverse vuurwerk en lawaai. Voor een aantal honden genoeg reden
om de oefeningen die normaal gesproken vlekkeloos verlopen, nu dus
niet naar behoren uit te voeren. Gelukkig zijn er ondanks alle
strubbelingen een mooi aantal kandidaten geslaagd. Allemaal van
harte gefeliciteerd! De deelnemers die zijn gezakt: volgende keer
beter. Natuurlijk vinden wij het heel gezellig om jullie opnieuw welkom
te heten bij de cursus.
Dan de cursus behendigheid: De deelnemers en trainers zijn het
allemaal met ons eens dat deze cursus niet zo vlekkeloos zou zijn
verlopen als wij niet elke week de hulp hebben gekregen van Wesley.
Wesley heeft voor school een stage bij de hondenclub doorlopen.
Namens alle leden willen wij dan ook Wesley bedanken voor zijn inzet
bij de cursus behendigheid. Natuurlijk is Wesley altijd welkom om te
assisteren bij de lessen.
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Het grootste evenement was natuurlijk de hondenclubdag. Na dagen
van voorbereidingen en duimen voor mooi weer, was het op 2 juni zo
ver. Natuurlijk was ik de hele dag van de partij. Persoonlijk vind ik dit
wel het hoogtepunt van het seizoen. Na afloop van de spetterende
hondenclubdag volgde de spectaculaire BBQ. Oké de calorieën kon ik
waarschijnlijk direct links en rechts op de heupen plakken maar na alle
bewegingen van de dag moet dat maar voor een keertje.
Als laatste willen wij graag het terras voor ons clubgebouw opnieuw
bestraten. De materialen zijn aangeschaft en volgens onze planning
zal het terras in de eerste helft van de maand september 2012
opnieuw worden bestraat. Voor deze activiteit hebben wij natuurlijk
nog wel vrijwilligers nodig. Wij hopen dan ook dat wij op uw hulp
kunnen rekenen.
Namens het bestuur, Wendy

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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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 2011/2012
(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.
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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Uitslag geslaagden examens mei 2012
EG
1. Agatha Kameraad met Nolan
2. Wim Blok met Rex
3. Linda Verduyn met Elmo
Sanne Wiersma met Douke
Renee v/d Brink met Rico
Jeannet Vogelaar met Diesel
Magriet Granneman met Boris
Jeroen van Rhijn met Joepie
Mellisa Kalshoven met Tibsy
Anja Dobbe met Terry
Bert de Graaf met Chita
Lydia Knaap met Spyker
Remco Driessen met Beyi
Amber Borghuis-Moed met Zara
Mark Lek met Noah
Kees van Berkel met Kiko
Narida v/d Geer met Guus

60 punten (Superieur)
60 punten (Superieur)
58 punten (Superieur)
57 punten (Cumlaude)
53 punten
51 punten
50 punten
46 punten
44 punten
44 punten
43 punten
53 punten (afgewezen)
52 punten (afgewezen)
51 punten (afgewezen)
40 punten (afgewezen)
36 punten (afgewezen)
30 punten (afgewezen)

GG1
1. Henk van Vliet met Vigo
2. Petra Veenendaal met Gina
3. Chris de Jong met Guus
Raymond Lanooy met Billy
Feline Lanooy met Jenna

85 punten (Superieur)
70 punten
65 punten
55 punten (afgewezen)
50 punten (afgewezen)

GG2
1. Thea Bijlemeer met Taco
Irene Belmer met Benji
Margot v/d Neut met Sepp
Wesley Vermey met Shadow

107 punten
95 punten (afgewezen)
82 punten (afgewezen)
74 punten (afgewezen)

Behendigheid 1 (max. 9 fouten)
1. Wesley Vermey met Shadow

4 fout tijd 2:10
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Behendigheid 2 (max. 5 fouten)
1. Bea van Trigt met Dolly

1 fout tijd 1:28

Behendigheid 3 (max. 2 fouten)
1. Kevin Huiberts met Mayka

0 fout tijd 1:19

Behendigheid Super (0 fouten)
1. Jet Kalshoven met Pippie
2. Annemiek Roosendaal met Boy
3. Guido de Gier met Bikkel
Paulien Roos met Kyra
Leo Herrewijn met Diessel

0 fout
0 fout
0 fout
1 fout
2 fout

tijd 1:10
tijd 1:58
tijd 2:12
tijd 1:11 (gezakt)
tijd 1:41 (gezakt)
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Een neus voor kanker
Honden die naar drugs, explosieven of lijken zoeken, kenden we al.
Maar Fikkie blijkt tot nog veel meer in staat. Dankzij zijn spectaculaire
reukvermogen kan hij ook ziektes opsporen, zoals kanker of bacterieinfecties. Simpelweg door aan iemand te snuffelen.
“Bah, je stinkt uit je mond!” Niet leuk als je vriendin dat zegt, maar het
kan gebeuren, als je keelpijn hebt bijvoorbeeld. Een zieke keel ruikt
vies en de menselijke neus is onverbiddelijk – tenzij je vriendin ook
verkouden is natuurlijk.
Honden kunnen nog veel beter
ruiken dan wij. Zo goed zelfs dat ze
al snuffelend bij mensen een
medische diagnose kunnen stellen.
In het Amsterdamse ziekenhuis
VUmc loopt al een tijdje een beagle
rond, Cliff genaamd, die een neus heeft voor bacteriën. Een bepaald
type bacterie om precies te zijn: Clostridium difficile. Deze bacterie
komt vooral voor in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Je kunt er
heftige, erg besmettelijke diarree van krijgen en wie al zwak is, kan er
zelfs aan doodgaan. Patiënten bij wie de bewuste bacterie is
gevonden, moeten dan ook geïsoleerd worden verpleegd.
Beagle Cliff is een leuk beest om te zien, vooral als hij zijn werkoutfit
aanheeft. Zijn baasje, Hotsche Luik, is afgestudeerd psycholoog en
gedragstherapeut voor dieren. “Mijn bedrijf traint als enige in
Nederland honden voor biodetectie”, vertelt ze. Samen met internist
Marije Bomers van het VUmc kreeg Luik Cliff zover dat hij patiënten
met de gevreesde darmbacterie kan ‘aanwijzen’.
“Op dit moment zijn we bezig met de afronding van ons eerste
onderzoek”, vertelt Bomers. “Daarin hebben we Cliff uitgebreid getest
in de praktijk. We namen hem mee naar het bed van patiënten van wie
wij al wisten of ze besmet waren of niet. Als hij dacht dat hij te maken
had met een geval van de darmbacterie, ging hij naast de patiënt
zitten. Hij had het niet altíjd goed, maar wel ontzettend vaak.”
Bron: tijdschrift “Kijk” 24 augustus 2011

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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Hallo beste leden,
Even een bericht uit de kamer van de penningmeester.
Ook voor mij is het in 2011, als penningmeester een druk
jaar geweest. Zeker de moeite waard, we moeten er toch
voor zorgen dat de club ook financieel goed blijft draaien.
Niet al tijd even makkelijk. Maar ik begin aardig mijn draai
te vinden.
Voor 2012 staan er een paar kleine verandering op de
agenda. Misschien heb je er al van gehoord, maar
één van die dingen is het machtigingformulier. Het heeft
veel voordelen voor de vereniging maar ook voor jou! Het scheelt de
vereniging brieven sturen als het lidmaatschap nog niet is voldaan. En,
wie kent het niet. De trainer die je even apart neemt omdat het
cursusgeld nog niet voldaan is. Ik weet zeker dat dit in 99% van de
gevallen geen onwil is. Maar meer een feit dat je steeds minder vaak
geld op zak hebt. En als je het dan bij je hebt, dan is het net te weinig.
Voor de mensen, waaronder ook ik, de ideale manier van betalen:
machtigen. De formulieren zijn achter de bar te verkrijgen. Ook kunnen
de medewerkers je vertellen hou je het formulier moet invullen.
Even voor de duidelijkheid, je kan 3 verschillende categorieën invullen.
Het lidmaatschap voor 1 persoon of het lidmaatschap voor een extra
gezinslid.
Deze 2 categorieën worden 1x per jaar van uw bankrekening gehaald
tot je aangeeft dit niet meer te willen. Dit kan met een brief, maar ook
gewoon via de mail.
De derde optie is cursusgeld. Dit is een 1-malige machtiging en het
bedrag is afhankelijk van de cursus die je volgt.
Aan iedereen de vraag om hier gebruik van te maken. Het gebruik van
de machtiging zorgt er ook voor dat er niet teveel cash geld in de
kantine aanwezig is. Iedereen doet hier zijn voordeel mee. Als je nog
vragen of opmerkingen hebt, dan hoor ik dat graag. Veel trainplezier!
Daniël van der Meer
Penningmeester HC de Polderwakers
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Honden met stamboom zijn gezonder… feit of fabel?
Een stamboom klinkt alsof een hond een kwaliteitsstempel heeft
meegekregen. En officieel is een hond alleen een rashond als hij zo’n
stamboom heeft. Maar zegt dat iets over zijn gezondheid?
Een fabel
Helaas: het is een fabel dat honden met stamboom altijd gezonder
zijn. Een stamboom geeft alleen aan wie de voorouders van de hond
zijn, en dat die allemaal voldoen aan de ‘rasstandaard’. De
rasstandaard zegt iets over het uiterlijk van de hond, maar meestal
niets over zijn gezondheid.
Nadelig
Er zijn zelfs rassen waarbij de rasstandaard nadelig is voor de
gezondheid van het dier. Huidplooien, korte poten met lange ruggen,
korte neuzen, mini-formaatjes, bolle ogen: allemaal brengen ze
gezondheidsrisico’s met zich mee. Die erfelijke aanleg wordt bewust in
een ras gefokt.
Dezelfde dieren gebruiken om te fokken
Maar er zijn ook erfelijke aandoeningen die per ongeluk zijn ontstaan
en binnen een ras verspreid worden, bijvoorbeeld door inteelt. Dit
gebeurt als er vaak dezelfde dieren worden gebruikt om te fokken,
bijvoorbeeld als er weinig dieren van een ras zijn of als er een paar
dieren zijn die heel goed scoren op shows.

HC de Polderwakers

Stamboom niet verplicht voor fokkers
Fokkers zijn niet verplicht om een stamboom aan te vragen. Een
stamboom kost geld en is niet voor iedereen belangrijk. Maar het
aanvragen van een stamboom maakt de hond natuurlijk niet ineens
gezonder.
Erfelijke aandoeningen
Let liever op de gezondheid van ouders en grootouders. Voor een
aantal erfelijke aandoeningen bestaan tests. Dan is het belangrijk dat
de ouders getest zijn, zowel bij rashonden als bij look-alikes: honden
die eruit zien als een ras maar geen stamboom hebben. En wat betreft
de aandoeningen die te maken hebben met het uiterlijk van een ras:
bedenk goed of zo’n uiterlijk dat risico waard is, zowel voor jezelf als
voor je hond!
Meer over erfelijke aandoeningen vind je op: www.licg.nl
Bron: Petnews.nl 24-10-2011
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Inenten op de hondenclub groot succes!!
Op dinsdagavond 3 april jl. hebben heel veel baasjes gebruik gemaakt
van het voordelig inenten. Niet minder dan 29 honden hebben hun
jaarlijkse inenting gekregen. Deze avond werd mogelijk gemaakt door
Hondenclub de Polderwakers en Dierenartsenpraktijk Ter Aar.

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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Een dagje hondenclub
Na alle ellende van vorig jaar heb ik alles dit jaar echt heel goed geregeld. Ik word
keurig om 8.45uur wakker gemaakt door Hanna. Gelukkig is Hanna al aardig
opgevoed binnen ons gezin dus zij weet wat mijn wensen zijn. Hanna komt
zachtjes de slaapkamer binnen met in haar linkerhand mijn sigaretjes en in haar
rechterhand een heerlijk kopje koffie. Wat heb ik in mijn leven gedaan dat Wesley
zo’n vriendin heeft uitgekozen. Dit is wat mij betreft een blijvertje hoor!
Daarna lekker op mijn gemakje ontbeten. Wesley ging heel enthousiast om 6.00
uur alle spullen klaarzetten en Hanna was keurig om 9.00uur met Shadow op de
hondenclub dus mijn dag kom gewoon rustig beginnen. Op mijn gemakje ben ik
rond 10.00uur richting hondenclub gereden en heb me aangesloten bij alle
activiteiten. Een hele gezellige dag met heerlijk weer! Natuurlijk lekker over het
terrein lopen sloffen, even alle mannen lopen narren, de deelnemers aanmoedigen
en af en toe een drankje. Ik heb het echt naar mijn zin gehad hoor.
Na een paar kopjes koffie kon de lunch beginnen. Ik moet zeggen erg lekker. Die
Johan weet gelukkig wat een heerlijk sateetje is. Daarna zijn wij getrakteerd op een
heerlijk potje “trap de kat op zijn staart”. Hilarisch om naar te kijken. Op de
momenten dat de hond de bal van zijn eigen baasje begint aan te vallen zijn bij mij
echt favoriet. Geweldig gewoon, sommige baasjes weten nog niet goed of zij nu
gewoon boos moeten worden of er de humor van in moeten zien. Geloof me ik ga
voor de laatste optie.
Daarna de prijsuitreiking en toeval of niet. Doe ik een jaartje niet mee, zit Shadow
natuurlijk in het team dat de eerste prijs wint. Waarschijnlijk heeft het er alles mee
te maken dat ikzelf niet meedoe maar toegeven doe ik dat natuurlijk nooit.
Een prachtige dag. Daarna even naar huis en bankhangen tot dat de BBQ begint.
Natuurlijk is ook deze catering weer prima verzorgt door de familie Wijfjes. Echt
lekker gegeten en vooral heel veel gelachen en alweer balen dat deze dag zo snel
voorbij is. Moeten wij nu weer een jaar wachten op de volgende hondenclubdag.
Gelukkig zijn er al aanmeldingen voor een nieuwe commissie die volgend jaar de
hondenclubdag wil organiseren. Ik heb er nu al zin in.
Rest mij nog een alle medewerkers die deze dag hebben mogelijk gemaakt
ontzettend te bedanken. Jullie kunnen terugkijken op een hele geslaagde dag!
Voor de commissie van de hondenclubdag 2013 hebben jullie de lat erg hoog
gelegd.
Wendy
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De deelnemers!!!
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Oud Hollands
kratlopen

Het eindspel

Chaos tijdens het
eindspel

De afsluitende BBQ….
’t Was een geslaagde dag!!

Fa. J.P. Verhaar
Fourage-, graan- en
kunstmesthandel
Uw adres voor:
KONIJNEN-, HONDEN-,
KIPPEN- EN
DUIVENVOER

Voorweg 37
Noorden
0172 408 405
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Hoe voorkom ik wagenziekte bij mijn hond?
Heeft uw hond last van wagenziekte. Wordt hij misselijk, loopt het kwijl
gigantisch uit zijn/haar bekje, overgeven...
Wat kan je doen om wagenziekte te voorkomen?
Wagenziekte kun je het beste vergelijken met zeeziekte bij mensen.
Het evenwichtsorgaan raakt overstuur hetgeen tot misselijkheid kan
leiden. Nu is het bij honden zo dat de symptomen die gepaard gaan
met misselijkheid tevens de symptomen van stress kunnen zijn. Het
veelvuldig kwijlen (tot aan overgeven toe) kan ook het gevolg van
opwinding, stress en/of angst zijn.
Vicieuze cirkel
Doordat de hond angst heeft (of heeft ontwikkeld, omdat zij bang is
voor het autorijden doordat ze misselijk wordt) kan er een vicieuze
cirkel ontstaan, waarbij de hond continue in een stressvacuüm zit waar
ze zelf niet meer uit kan komen. Misselijkheid, stress en opwinding
kunnen dus met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken.
Daarom is het noodzakelijk om zowel het probleem met het
evenwichtsorgaan aan te pakken (met medicatie) als de hond opnieuw
te trainen in de auto. Centraal hierbij staat het veranderen van de
emotie of associatie welke door de hond is gekoppeld aan het begrip
‘auto’.
Met medicatie kan het probleem met het evenwichtsorgaan aangepakt
worden. Hierdoor is de kans op succes groter. In sommige gevallen is
het trainen van de emotie of associatie al voldoende.
Gedrag van de eigenaar
Wat nog niet genoemd is, is de werking van het baasje op het moment
dat je hond de tekenen van misselijkheid vertoont. Door aandacht aan
dit gedrag te schenken is de kans erg groot dat je het gedrag
onbewust ondersteunt en zelfs versterkt. Maar met een flinke dosis
trainen en een beetje geluk is dat straks verleden tijd.
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Je hond trainen rond en in de auto
Voordat je hond weer mee in de auto kan, zul je haar het idee moeten
geven dat de auto en het verblijf erin (dus het meerijden) iets leuks is.
Dit begint al voordat je hond überhaupt in de auto plaats neemt. Zet de
auto voor de deur, op de oprit of op een andere plek waar jij en je hond
gemakkelijk bij kunnen komen.
Het wordt nu een kwestie van
klassieke conditionering.
De auto en de aanwezigheid ervan
leveren de hond lekkers & leuks
op. Dit betekent dat je kunt spelen
met je hond rondom de auto en
hem te eten kunt geven. Een
combinatie van spelen, speuren
en uiteindelijk een smakelijke beloning werken in de praktijk meestal
erg goed.Denk hierbij aan zijn eigen voeding, maar ook aan extra
lekkere dingen zoals: stukjes gerookte kip, hondenworstjes etc.
Als de hond gedurende enkele training geen signalen van stress
vertoont, kun je een stapje verder gaan. Zet de achterklep of -deur
open en laat je hond al spelend de auto ingaan. Lukt dit zonder
moeite? Beloon je hond dan met zijn favoriete snacks in de auto.
Wees zeker niet te zuinig! Zorg ervoor dat je hond echt enthousiast
wordt en graag de auto in stapt. Het moet namelijk echt een feestje
voor hem worden om in de auto te gaan en in de auto te vertoeven.
De volgende stap is dezelfde als de vorige maar dan met een
stationair draaiende motor. Let goed op signalen van stress bij je hond.
Terughoudendheid, kwijlen, piepen, veelvuldig gapen, schudden,
krabben, janken etc. kunnen duiden op stress. Dit moet je zien te
voorkomen. Je zult stapje-voor-stapje te werk moeten gaan, waarbij je
voorkomt dat je hond 'een stap' te snel gaat in de training.
Trainingspartner
Als de vorige stap goed en zonder stress verloopt, wordt het tijd om
een trainingspartner te vinden. Deze partner gaat heel rustig met de
auto rijden terwijl jij met je hond blijft spelen in de auto. Het is
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verstandig om de hond enkele uren van tevoren geen eten te geven.
Zorg voor een rustige weg waarbij abrupte rem- en stuurbewegingen
(voor zover mogelijk) voorkomen kunnen worden.
Op deze manier kun je de associatie die de hond heeft met de auto en
het rijden erin veranderen van een negatieve- naar een positieve. Let
er wel op dat dit een langdurig proces kan zijn en helaas werkt deze
methode niet altijd, omdat er een complexe wisselwerking bestaat
tussen het gevoel van misselijkheid en de angst of opwinding die
hierdoor kan ontstaan (voor en) tijdens het autorijden. Houd er ook
rekening mee dat je niet met je hond gaat autorijden, voordat je hond
beter getraind en stress en/of misselijkheid meer onder controle te
houden zijn.
Praktijkervaring met je hond
In sommige gevallen helpt het als de hond voorin (onder het
dashboardkastje) meereist. Dit is uiteraard niet de meest veilige of
handige plek om een hond te vervoeren. De hond ervaart meer steun
van de eigenaar, waardoor de trainbaarheid wat groter wordt en ze
wordt visueel niet geconfronteerd met beweging van de auto, doordat
ze niet uit het raampje kan kijken. Natuurlijk zal ze echt nog wel voelen
en horen dat de auto beweegt, maar in sommige gevallen is dit al
voldoende om een training meer slagingskans te bieden. Dit is dus
geen structurele oplossing, maar slechts een hulpmiddel om training
meer kracht bij te zetten.
Bron: Petnews.nl 16-02-2012
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Lekker op vakantie en wij mogen mee!!!

SPORTPRIJZEN • SPORTKLEDING
SPORTMATERIALEN
SUPPORTERSARTIKELEN
RELATIEGESCHENKEN
De Meerval 19 • Nieuwkoop • 0172-572633
Rabobank Nr. 34.64.08.075 • K.v.K. Leiden 61606
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag
13.00 – 18.00 uur
za. 10.00 – 17.00 uur
dinsdag- en donderdagavond speciale verenigingsavond van 19.00 tot 21.30 uur.
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Internet
Kijk ook op onze website voor informatie, foto’s en leuke weetjes.

www.hondenclubdepolderwakers.nl

