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

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

Stortenbekerstraat 47
2421 ET Nieuwkoop
0172 575 801
06 50524698
06 50524699
Stukwerk
Spuitwerk
Sierpleister
Wand- & plafondafwerking
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Clubgebouw en trainingsveld
HC de Polderwakers
0172 57 29 32
Sportpark “de Dulen” Dreg 5,
2421 NG Nieuwkoop
www.hondenclubdepolderwakers.nl
Bestuur:
Voorzitter:

Wendy Vermey
06 214 28 509
Dennenlaan 27, 2421 VE Nieuwkoop

Secretaris:

Guido de Gier
06 536 23 804
Keizershof 27, 3481 KD Harmelen
guidodegier@kpnmail.nl

Penningmeester:

Daniel v/d Meer
06 317 95 694
Wikkestraat 21, 2403 EP Alphen a/d Rijn
Danielvdmeer1@gmail.com

Bestuurslid:

Johan Wijfje

06 815 53 669

Trainers:

Cees Bijlemeer
Luc Verduijn
Renate Kolb
Jet Kalshoven

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

Blafnieuws:

Guido de Gier
info@hondenclubdepolderwakers.nl

Webmaster:

Ed de Jong
06 549 42 093
webmaster@hondenclubdepolderwakers.nl

Ereleden:

Mevr. C. Stekelenburg, Nieuwkoop
Dhr. B. ten Den, Vinkeveen
Dhr. G. van Asselt, Zwammerdam

Bankrekening:
KvK:

1013.94.667 Rabobank Nieuwkoop
40446358
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Wat een pech!!
Het wil maar niet met het mooie voorjaarsweer. Wat mooie, lekkere
trainingsavonden hadden kunnen zijn, zijn tot nu toe koude en gure
avonden met soms regen.
Helaas hebben we niet alleen buiten met vocht te maken. Ook hadden
we een paar weken geleden binnen een natte verrassing. Er bleek een
warmwaterleiding te zijn gesprongen en heeft er dus een hele dag
warm water door de keuken gestroomd. De stoom van al dat warme
water had de hele kantine opgestookt tot ruim 25ºC. Het water droop
van de ramen, plafond en gehele inrichting. Na het dweilen en
schoonmaken kon het keukenblok in ieder geval als verloren worden
beschouwd.
Ook werden we vorige week onaangenaam verrast door een inbraak in
de kantine. Waarschijnlijk hebben in de nacht van woensdag 22 op
donderdag 23 mei één of meerdere personen een raam geforceerd en
zijn ze er met de drankvoorraad en de fooienpot vandoor gegaan.
Naast al deze pech hebben we weer een goed verlopen examen
achter de rug. Velen zijn geslaagd en gaan op voor de vervolgcursus
en een aantal zullen het nogmaals over moeten doen. De totale lijst
met uitslagen met een aantal leuke foto’s staan in ieder geval in dit
boekje vermeld!!
Namens het bestuur,
Guido
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Agenda

Houdt de website of uw mailbox
in de gaten. Er wordt gewerkt
aan een hondenclubdag!!
Deze zal na de zomervakantie
gehouden worden.

Zomervakantie op de hondenclub!!
van 17 juli t/m 12 augustus
Laatste training do. 12 juli
Eerste training di. 13 augustus

Hondentrimsalon
Doreth van der plasHulsebosch
Rijksgediplomeerd
Trimmen – Scheren – Nagels
Knippen – Wassen
Oor– en Tandreiniging

De Haan petfood
Fabrikant van honden- en
kattenvoedsel in blik

Hogedijk 8 Aarlanderveen
0172 – 573239

Productieweg 3
2421 LV Nieuwkoop
0172 – 572 010
www.dehaanpetfood.com

Gaat u een nieuw
hondenhok bouwen?
Doe het dan gelijk goed
met materialen en
gereedschap van:

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

Multimate Nieuwkoop
Industrieweg 29
2421 LK Nieuwkoop
0172 – 572 365
www.nieuwkoop.multimate.nl
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Aanbod cursussen
Onze club biedt diverse cursussen aan voor uw hond. De cursussen
zijn voor beginners en gevorderden, zowel voor uw hond en u als
begeleider.
Iedere cursus duurt een half jaar en start in mei en november. Aan het
einde van de cursus met uitzondering van de puppy’s, wordt er een
examen afgenomen door een externe keurmeester. Hierbij worden de
vorderingen van hond en baas getest en kunnen er prijzen behaald
worden.
Voordat u kunt deelnemen aan één van de cursussen, moet u wel
eerst lid worden van de club.
Het eerste jaar lidmaatschap en alle cursussen betaalt u contant of per
éénmalige machtiging bij aanvang/inschrijving.
Voor de betaling van een doorlopend lidmaatschap ontvangt u een
factuur per post, welke via de bank overgemaakt kan worden.
Contributie en lesgelden 2012/2013
(incl. inschrijfgeld en evt. examengeld)

-

lidmaatschap
gezinslid

€ 12,50
€ 8,--

per jaar.
per jaar.

-

Puppycursus
EG
GG1
GG2
Behendigheid

€ 45,-€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50

½ jaar.
½ jaar.
½ jaar.
½ jaar.
½ jaar.

Het lidmaatschap geldt per jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend
verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap kan tot 1 maand voor
het einde van het kalenderjaar, schriftelijk of per email bij de
secretaris. Indien uw opzegging na deze datum wordt ontvangen, bent
u ook voor het komend jaar contributieplichtig. Het tussentijds
beëindigen van een cursus geeft geen recht op teruggave van het
lesgeld.
Vaste trainingsavonden zijn de dinsdag- en donderdagavond van
18.30 tot 21.30uur.
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Puppycursus
Voor de jongste honden hebben we de puppycursus. Zodra uw pup al
zijn inentingen heeft gehad (meestal rond 12 weken), kan u instappen
in de puppycursus. U kunt ten alle tijde instromen en hoeft dus niet te
wachten op een nieuwe cursus.
De eerste avond zal een trainer u en uw hond persoonlijk begeleiden.
Er wordt verteld hoe wij werken en wat er van u verwacht wordt. Ook
worden de grondbeginselen van de commando’s uitgelegd. De
volgende les traint u mee met de groep.
Tijdens de cursus is het belangrijk dat de verstandhouding tussen
baas en hond goed tot stand komt, zodat de pup zich goed kan
ontwikkelen tot een sociale hond. Zo leert de hond omgaan met
andere honden en mensen. Tijdens de puppycursus zal uw pup oa.
leren zitten, liggen, op bevel komen en netjes aan de lijn lopen.
Elementaire Gehoorzaamheid (EG)
Na het volgen van de puppycursus is er de mogelijkheid om door te
stromen naar de EG.
Deze cursus start in mei en november en duur ½ jaar. U traint in een
groep en leert de hond oa. op commando te staan, volgen aan de lijn,
afliggen uit zicht en komen op bevel. 6 weken voor het examen wordt
er een proefexamen gehouden, zodat u kunt ervaren hoe een examen
kan verlopen en weet u aan welke onderdelen nog wat gewerkt moet
worden. Als u met het examen 40 punten of meer haalt en daarbij bij
een aantal verplichte onderdelen min. 6 punten heeft, bent u geslaagd
en krijgt u een certificaat. U kan hiermee deelnemen aan de
vervolgcursus.
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Gedrag en Gehoorzaamheid 1 (GG1)
Alle oefeningen uit de EG komen in deze cursus weer terug. Het
programma bestaat uit 3 nieuwe oefeningen en de keuringseisen zijn
strenger dan bij de EG.
De volgende oefeningen komen aanbod: op commando staan, volgen
aan de lijn, los volgen, afliggen uit zicht, komen op bevel, terugsturen
naar de plaats en voedsel weigeren.
Ook hier volgt een proefexamen, afgenomen door de trainers en een
examen, afgenomen door een externe keurmeester.
Bij het GG1 examen moet u min. 60 punten behalen en een aantal
verplichte zessen.
Met het certificaat GG1 kunt u doorstromen
naar de GG2 of naar de behendigheid.
Gedrag en Gehoorzaamheid 2 (GG2)
Deze cursus is als het ware de afronding van
het totale programma. Heeft u deze cursus
gehaald, dan kunt u rustig stellen dat u een
kanjer van een hond in huis heeft.
Het is een pittige cursus waarin de
oefeningen nog strenger worden beoordeeld
dan bij de GG1. Eigenlijk mogen u en uw
hond geen fouten meer maken. De
oefeningen waarin examen gedaan moet worden, zijn: op commando
staan, los volgen, afliggen uit zicht, komen op bevel, terugsturen naar
de plaats, voedsel weigeren, looppas volgen, volgen (links/rechts),
afliggen tijdens volgen en volgen naast de fiets. Bij het GG2 examen
moet u min. 84 punten
behalen en de verplichte
zessen.
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Behendigheid
Deze tak van hondensport is een leuke uitdaging voor u en uw hond.
Eerst wordt gezamenlijk met alle toestellen een willekeurig parcours
opgezet. Uw hond zal leren op commando verschillende hindernissen
te nemen. In het spelelement van de af te leggen ronden is de netheid
waarmee de hond de hindernis neemt belangrijker dan de snelheid.
Het programma is geschikt voor alle hondenrassen, maten en typen.
Overigens eist het ook flinke inzet van de baasjes.
De cursus kent 5 niveaus:
- Behendigheid 1
(max. 9 fouten).
- Behendigheid 2
(max. 5 fouten).
- Behendigheid 3
(max. 2 fouten).
- Behendigheid super
(0 fouten).
- Behendigheid superieur (0 fouten).
Tijdens het examen zal een maximale rondetijd gelden voor het af te
leggen parcours. In de eindbeoordeling gelden eerst het aantal fouten
en daarna de afgelegde tijd.
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Uitslag geslaagden examens mei 2013
EG
1. Kim Ende met Tess
2. Almira Duijst met Nino
3. Marijke Hoogervorst met Bram
Corrine v/d Berg met Rufus
Mitchel Kuijf met Nina
Edwin van Berkel met Sasja
Yvonne Vreugdenhil met Flash
Janneke Breedijk met Senna

58 punten (Cumlaude)
57 punten (Cumlaude)
55 punten
55 punten
51 punten
42 punten
41 punten
40 punten

Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de
“verplichte zes(sen)”:

Marjan Oosterman met Bobby
Jantineke Goedhart met James
Hans de Frankrijker met Driekus
Jasper van Raaijen met Sara
Marcel Wijfje met Lena
Aletta Zwaal met Ziva
Marissa v/d Voorn met Bowie
GG1
1. Jet Kalshoven met Ruby
2. Thea Bijlemeer met Nina
3. Sharon Verlaan met Shadow
Ricardo Hartsink met Bo
Margriet Granneman met Borus
Erika Middag met Jimmy
Marenthe de Vos met Hummer

49 punten
45 punten
43 punten
43 punten
38 punten
38 punten
35 punten

82 punten (Cumlaude)
77 punten
76 punten
72 punten
71 punten
71 punten
65 punten

Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de
“verplichte zes(sen)”:

Jeroen Look met Odie
Ineke Hoogervorst met Puk
Marina Look-Jansen met Tyson
Sharon Dobbe met Terry

66 punten
65 punten
52 punten
46 punten
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GG2
1. Agatha Kameraad met Nolan
2. René v/d Brink met Rico

112 punten (Cumlaude)
92 punten

Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de
“verplichte zes(sen)”:

Luc Verduijn met Elmo

98 punten

Behendigheid 1 (max. 9 fouten)
1. Tim Verduijn met Elmo

0 fout tijd 2:01

Behendigheid Super (0 fouten)
1. Jet Kalshoven met Pippie

0 fout tijd 1:35

Guido de Gier met Bikkel

0 fout tijd 3:16 (gezakt)
(sanitaire stop)

Leo Herrewijn met Diessel

1 fout tijd 2:32 (gezakt)

SPORTPRIJZEN • SPORTKLEDING
SPORTMATERIALEN
SUPPORTERSARTIKELEN
RELATIEGESCHENKEN
De Meerval 19 • Nieuwkoop • 0172-572633
Rabobank Nr. 34.64.08.075 • K.v.K. Leiden 61606
www.ottosports.nl contact: info@ottosports.nl

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag
13.00 – 18.00 uur
za. 10.00 – 17.00 uur
dinsdag- en vrijdagavond speciale verenigingsavond van 19.00 tot 21.00 uur.
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Int. transportbedrijf

Joh. Kranenburg en Zn
Bedrijfsweg 8
2421 LE Nieuwkoop
tel: 06 273 70 691
fax: 0172 57 58 49
info@joh-kranenburg.nl

www.rijnbeek-dier.nl
Het adres voor alle:
hondenmanden, vetbedden, hondenvoer, halsbanden/riemen, voerstandaards met rvs-bakken,
ontwormmiddelen en vlooienbestrijdingsmiddelen, vele soorten beloningskoekjes en botwerk.
rookartikelen, shell gas, petroleum, bier en tuinzaden.
**Staatsloten, lotto en krasloten**

Bij inlevering van deze advertentie € 10,-- korting op 15 kilo balen van:
Royal Canin Pro Plan Euro premium en Eukanuba
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De gelukkige hond!
Hoe krijg je een gelukkige hond?
Behandel je hond niet als mens, zegt hondenfluisteraar Cesar Millan.
Het is beter om je zelf een beetje als hond te gedragen
Afgelopen week verscheen het nieuwe boek van Cesar MiIIan, bekend
als de hondenfluisteraar. Volgens hem worstelen veel baasjes met de
vraag of hun hond wel gelukkig is. Daarom schreef hij de praktische
gids voor een gelukkige hond, waarin hij de psychologie van de hond
omschrijft en vertaalt naar een aanpak die bij elke hond werkt.
Zijn uitgangspunt is dat je als hondenbaasje een goede roedelleider
moet zijn. Honden leven van nature in roedels, groepen met een
sterke hiërarchie. De huishond ziet het gezin als roedel. Het is
belangrijk dat alle gezinsleden in rangorde boven de hond staan. Als
het voor dat beest niet duidelijk is waar zijn plek is, zal hij altijd
proberen hogerop te komen en hierdoor kunnen volgens de
hondenfluisteraar gedragsproblemen ontstaan.
”Veel mensen vinden het lastig te begrijpen hoe hun hond in elkaar
steekt en hoe je een goede relatie met het dier kunt opbouwen
waarmee zowel de hond als het baasje gelukkig zijn” zegt Millan. “Ik
ben tijdens het maken van mijn televisieprogramma in aanraking
gekomen met ongeveer elke fout die mensen kunnen maken bij de
verzorging van hun hond. Daarom heb ik besloten dit boek te
schrijven. Na het lezen van deze gids weten mensen beter hoe het
brein van een hond werkt en hoe je een goede roedelleider voor je
eigen hond kunt worden, op dezelfde manier als ik dat heb gedaan.
Niet iedereen kan zich hondenfluisteraar noemen, maar iedereen kan
roedelleider worden”.
Verveeld
Een goede roedelleider begrijpt een hond en kan dingen vanuit het
oogpunt van de hond bekijken, meent Millan. “Honden zijn instinctief
en anders dan mensen. Een hond moet worden behandeld als hond,
niet als mens. Honden vermenselijken door ze in een bed te laten
slapen, aan te kleden en te verwachten dat ze mensen kunnen
verstaan, kan tot gedragsproblemen leiden. Met honden praten heeft
geen zin, honden begrijpen Iichaamstaal beter dan gewone taal. Een
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tevreden hond krijg je met lichaamsbeweging, discipline en
genegenheid, in die volgorde”.
Volgens Millan moet je een hond voldoende beweging geven en de
hond ook af en toe uitdagen en prikkelen, ander wordt hij ongelukkig
en raakt hij verveeld. “Een hond uitdagen kun je bijvoorbeeld doen
door hem een nieuw kunstje te leren, uitdagende hondenspeeltjes te
gebruiken, af en toe een nieuwe route te kiezen bij het uitlaten, je hond
trainen en soms met andere honden te laten spelen”.
Honden doen niets liever dan het hun baasje naar de zin maken, weet
Millan. “Ze voelen instinctief dat mensen belangrijk voor ze zijn en dat
aan hun behoeften zal worden voldaan als ze een mens vertrouwen
schenken. Daarom doen ze hun best mensen tevreden te houden.
Africhten kan zowel met behulp van beloningen als met behulp van
straffen. Welke manier het beste werkt, is afhankelijk van de hond en
het baasje. Iedereen kan zelf de manier kiezen die bij hem of haar
past”.
Bron: AD 23-03-2013

Natuurlijk schoon! HC de Polderwakers
We kunnen in prachtige bewoording uiteenzetten wat hygiëne en smetteloosheid
allemaal inhoudt, maar schoonmaken is vooral iets wat gewoon gebeuren moet.
Familiebedrijf Blom schoonmaakorganisatie B.V. reinigt met de modernste apparatuur,
werkt louter op milieuvriendelijke basis en weet aan welke kwaliteitseisen leef- en
werkruimten dienen te voldoen. Wij zorgen niet voor niets al ruim 30 jaar voor spic en
spannen woningen, kantoorruimten, garages, trappenhuizen, bedrijfskantines, maar
ook containers. Ooit begonnen als glazenwasserij zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een
gerenommeerde schoonmaakorganisatie met 25 enthousiaste, ervaren werknemers.
Maak het uzelf gemakkelijk, neem vandaag nog contact met ons op!
Blom Schoonmaakorganisatie B.V.
Energieweg 55
2421 LX Nieuwkoop
Telefoon: 0172-570053
Fax: 0172-579984
E-mail: schoonmaak@blom-groenboen.nl
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Verslag ledenvergadering 11 april 2013
De ledenvergadering vond plaats op donderdagavond 11 april 2013 om
20.30uur in de kantine aan de Dreg 5 te Nieuwkoop.
Er zijn 18 leden aanwezig, allen tekenen de presentielijst.
1.

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

2.

Vaststellen notulen ledenvergadering 05 april 2012
De notulen van de vorige ledenvergadering wordt zonder opmerkingen
vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris.

3.

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

4.

Jaarverslag secretaris (Guido)
Guido vertelt in het kort de vorderingen van het bestuur over het
afgelopen jaar. De nadruk lag vooral op het beperken van uitgaven,
gezien het licht dalende ledenaantal en het steeds moeilijker vinden van
sponsoren. Kees en Thea worden extra bedankt voor hun inzet voor de
bar/kantine en het regelen van nieuwe stoelen.

5.

Financiën (Daniël)
Gijs Kranenburg en Jet Kalshoven hebben de kascontrole over 2012
uitgevoerd. Zij geven hun goedkeuring over de stukken. Gijs en Jet
worden bedankt voor hun inzet.
De vergadering geeft vervolgens ook zijn goedkeuring over de
jaarrekening van 2012.

6.

Benoeming kascontrole commissie
Jet Kalshoven en Thea Bijlemeer worden gekozen voor de
kascontrolecommissie voor het komende jaar.
Linda Verduijn staat als reserve op de lijst.
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7.

Onderhoud gebouw / terrein
straatwerk: dit voorjaar/zomer zal het straatwerk rondom de
kantine worden uitgevoerd.
deuren: beide entreedeuren zijn verrot. Ook deze worden dit
voorjaar vervangen.
verzakking garage: staat op de onderhoudslijst. Uitvoering is nog
niet éénvoudig en heeft nog geen prioriteit.
reparatie hwa: extra voorziening treffen aan bovenzijde hwa’s om
evt. inwateren te voorkomen.
vloerbedekking kantoor: staat na lekkage op de nominatie voor
vervanging.
doorzaaien veld: is noodzakelijk na de lange winterperiode.

8.

Hondenclubdag
Vorig jaar heeft een deel van de hondenclubdagcommissie aangegeven
dat dit hun laatste jaar was. Marenthe de Vos en Wesley Vermey gaan
zich voor dit seizoen inzetten voor de clubdag. Deze zal naar
verwachting na de zomervakantie plaatsvinden.

9.

Jaarverslag trainers (Luc)
Luc vertelt in het kort over de afgelopen trainingsseizoen. Vanuit de
trainers blijft de oproep staan voor de zoektocht naar de benodigde
aanvulling/vervanging van de trainersgroep. Tevens vraagt hij of het
bestuur wil zorgen voor een bedankje voor de mollenvanger.

10. Rondvraag
Tim: Wanneer is het bankje op het terras gereed. Wendy geeft aan
dat deze op korte termijn geschilderd en wel teruggeplaatst wordt.
Kees: Voorstel om de garage en het berghok eens goed op te
ruimen. Dit wordt op de agenda voor onderhoud gebouw/terrein
gezet.
Steef: Onlangs zijn landelijk de termijnen voor het opzeggen van
lidmaatschappen gewijzigd. Hoe zit dit voor de hondenclub?
Antwoord is buiten de vergadering opgezocht:
Ingevolge deze wetswijziging wordt aan het betreffende artikel die
dit verbod regelt (artikel 2:35 van het Burgerlijk Wetboek) een
nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: “De
vereniging draagt er zorg voor dat de leden die voor opzeggingen
van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen
raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld
op de hoofdpagina van de website en op de bladzijde 1, 2 of 3 van
het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze
communicatiemiddelen”.
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-

-

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft
daardoor dus mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet
opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke
informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap
eenvoudig te verschaffen via website of ledenblad.
De ingangsdatum van deze wet is 1 december 2011.
Jet: Voorstel om de gebruikelijk nieuwjaarsborrel bijv. op het strand
te houden met honden. Hierop wordt positief gereageerd en dit
wordt op de bestuursagenda gezet.
Richard: Wordt het 2e bankje ook geverfd? Wendy geeft aan van
wel, maar vermeldt geen termijn.
Johan: Kan er wat extra hulp bij het schoonmaken van de vloer
van de kantine geregeld worden. Wesley en Marcel bieden zich
spontaan aan.

11. Sluiting
21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en biedt iedereen namens
het bestuur een drankje aan.
Notulen opgemaakt door Guido de Gier

Heeft u naar aanleiding van het verslag van de ledenvergadering nog
vragen of opmerkingen, dan kunt u deze via de email kenbaar maken.
info@hondenclubdepolderwakers.nl
Ook voor vragen, wijzigingen in het lidmaatschap,
adreswijzigingen en mailing van de hondenclub, kunt
u terecht via dit mailadres.
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Verwen je hondje eens….
Na een goed verlopen examen is het misschien tijd om je hond eens
goed te verwennen! Als je het internet afspeurt, kom je diverse
creaties tegen van hondenhokken. Alhoewel is hok misschien wel een
verkeerd woord. Zo heb je voor slecht $ 30.000,-- al een aardige
hacienda. Voor de iets kleinere portemonnee is er ook een Zwitsers
chalet, een koloniale hondenwoning of een Oosterse mand.
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Inenten op de hondenclub
Op dinsdagavond 2 april was het lekker druk. In totaal waren er 40
honden om te enten. Even na 20.00uur ging de dierenarts met onze
Wendy als zijn assistente aan de slag. Rond half 10 kreeg de laatste
hond zijn prik.
De opkomst was dusdanig groot dat de dierenarts zelfs te weinig
entvloeistof bij zich had. De 4 honden met baasjes die hierdoor buiten
de boot vielen, werden uiteraard niet teleurgesteld. De dierenarts bood
ze aan om door de weeks in de praktijk alsnog het prikje tegen het
voordelige tarief te komen halen.
Via deze weg willen we graag Dierenartsenpraktijk Ter Aar-Nieuwkoop
bedanken voor hun medewerking.
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Hersenwerk voor honden
Wat is eigenlijk hersenwerk voor honden? Simpel gezegd is
hersenwerk voor honden hetzelfde als denksport, puzzelen of
braintraining voor mensen. Een geweldig leuk tijdverdrijf voor hond en
baas.
Het denk- en speurwerk voor de honden heeft talloze voordelen:
- het geeft drukke honden rust en voldoening;
- helpt angst te overwinnen;
- is inzetbaar als onderdeel van training of gedragstherapie;
- helpt oudere honden fit te blijven;
- geeft afleiding;
- helpt bij revalidatie na ongeluk of operatie;
- leert honden concentreren.
Honden die hersenwerk doen, moeten zich flink concentreren en gaan
meestel volledig op in hun spel. Voor de meeste honden is 10 minuten
hersenwerk per dag al voldoende om geestelijk moe te maken en een
voldaan gevoel te geven.
Hoe gaat het in zijn werk?
Hersenwerk is puzzelen voor honden. Net als bij kleine kinderen,
beginnen we bij honden met het aanbieden van simpele puzzels, die
daarna steeds moeilijker worden. Tijdens het puzzelen proberen de
honden iets lekkers of speelgoed te bemachtigen. Ze kunnen dit te
pakken krijgen door ergens onder te kijken, aan te trekken, mee te
schuiven, aan te draaien, te zoeken met hun neus, enz. De ene hond
zal zich snel ontwikkelen en in staat zijn om bijzonder moeilijke
puzzels op te lossen, een ander houdt het simpel en heeft voldoende
uitdaging in een simpele puzzel.
Hoe kom ik aan puzzels?
Er zijn tegenwoordig veel leuke hondenpuzzels te koop, maar het is
nog veel leuker om je eigen puzzels te maken. Vrijwel iedereen heeft
materiaal in huis om hersenwerkspelletjes te maken. Denk hierbij aan
lege rolletjes van toiletpapier of keukenrol, lege doosjes, plastic
bekers, oud papier enz. Met een beetje creativiteit kom je een heel
eind.

HC de Polderwakers

Hieronder volgen wat simpele voorbeelden van puzzels.
Rollen
Je kunt het beste beginnen met een niet te grote lap van wat dikkere
stof zoals fleece of badstof, daar kan de hondenneus goed onder. Laat
je hond rustig zitten of liggen op minimaal 1 meter vanaf de plek waar
jij de puzzel aan het voorbereiden bent.
Vouw de lap een of twee keer dubbel en leg vanaf de rand ongeveer
10 stukjes lekkers in een recht lijn. Rol nu de rest van de doek op,
zodat je nog net een snoepje ziet liggen. Leg de rol zo neer dat de
doek van je hond af rolt. Geef duidelijk toestemming om te beginnen
met de puzzel en genieten maar!
Als variatie kun je de snoepjes steeds verder uit elkaar leggen zodat je
hond verder moet rollen om bij het lekkers te komen.

Stofzuigen
Stofzuigen is de benaming voor een techniek die je hond gebruikt bij
puzzels waar lekkers, speelgoed of speurobjecten verborgen zijn
onder en tussen kleine voorwerpen.
Stofzuigen is een techniek waarvan honden niet erg moe worden,
maar die wel zorgt voor heel veel plezier en ontspanning.
De ballenbak is het bekendste voorbeeld van een puzzel die je hond
door middel van stofzuigen oplost, maar je kunt ook superleuke
stofzuigpuzzels doen met het zoeken tussen herfstblaadjes, een doos
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vol proppen papier, enveloppen, kleine doosjes en veel meer.

Op de kop
Op de kop is een puzzel die gespeeld kan worden door iedere hond,
groot en klein, jong en oud en beginners en experts.
Het basisprincipe is eenvoudig. Leg iets lekkers, speelgoed of een
speurobject onder een beker, bakje of deksel. De hond mag bedenken
hoe hij dat eronderuit krijgt.
Dat lijkt een simpele puzzel, maar…… de vorm en het formaat van het
bakje bepalen de moeilijkheid. Een recht, hoog bakje valt sneller om
dan een taps gevormd, halfrond of breed bakje. Sommige bakjes zijn
om te gooien, anderen moeten opgepakt worden.
Voor de beginnende hond, kun je dus het beste starten met wat
lekkers, speelgoed of een speurobject onder een redelijk rechte beker,
die vrij gemakkelijk omvalt. De meeste honden hebben dit vrij snel
door. Dan kun je gaan zoeken naar bekers en bakjes, waarbij je hond
beter zijn best moet doen of zelfs een andere techniek moet
gebruiken.
Om het helemaal spannend te maken kun je de bakjes en bekers ook
nog in een grotere doos, bak of schaal zetten. Er zijn duizenden
variaties denkbaar met dit thema, experimenteer gerust, maar denk
aan de veiligheid van je hond.
Denk er ook bij deze puzzel aan dat hersenwerk draait om dat je hond
uitgedaagd wordt zonder gefrustreerd te raken.
Bron: www.hersenwerkvoorhonden.nl
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