Blafnieuws

Jaargang 33, nummer 3 oktober 2011

Hondentrimsalon

Dorpsstraat 153 tel: 0172 57 12 62
NIEUWKOOP
www.rijnbeek-dier.nl
Uw adres voor alle:
Hondenmanden, vetbedden vele merken,
hondenvoeder, halsbanden/riemen,
voerstandaards met r.v.s. bakken,
wormmiddelen en vlooienbestrijdingsmiddelen, vele soorten beloningskoekjes
en botwerk.

JOLANDA
De Fuik 29
2421 HX Nieuwkoop
tel: 0172 57 20 94

Ook in ons assortiment:
rookartikelen, klompen, shell gas,
petroleum, bier en tuinzaden.
**Staatsloten, lotto en krasloten**

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

tel: 0172 52 35 71
Ook voor: Kozijnen,
Deuren,
Dakkapellen,
Dakramen,
Plafonds,
Inbraakbeveiliging
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Johan Wijfje
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Ed de Jong
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Mevr. C. Stekelenburg, Nieuwkoop
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Uit de bestuurskamer
Wat gaat de tijd toch snel hoor! Dit is alweer de tweede keer dat mij
gevraagd wordt een stukje te schrijven voor het blafnieuws en dan te
bedenken dat het een compleet vernieuwde versie is geworden. In de
afgelopen tijd zijn er binnen de hondenclub een paar kleine wijzigingen
geweest. Guido is vanaf nu de maker van het blafnieuws. Ik moet
zeggen: persoonlijk vind ik hem heel erg mooi en overzichtelijk
geworden. Guido namens de leden: bedankt! Dat er maar veel
gezellige exemplaren mogen volgen.
Het weer is geweldig. Begin oktober 2011 staan wij op ons veld de
cursus te volgen in korte broek en T-shirt. Voor de cursisten en
trainers die alweer volop aan het oefenen voor het (proef) examen
komt dit prima uit. Laten wij hopen dat de regen en najaarsstormen
nog even weg blijven.
Natuurlijk staan de trainers met het (proef) examen de hele dag voor
de cursisten op het veld. Daarvoor wil het bestuur de trainers alvast
bedanken. Op de avond van het examen is de kantine om 20.00 uur
open. Vanaf 20.30 uur wordt de uitslag van examen bekend gemaakt
en afhankelijk van u persoonlijk uitslag is het mogelijk om dit met een
biertje te vieren of het verdriet weg te drinken. Voor de trainers is het
natuurlijk ook heel gezellig als er een flinke opkomst is.
Het veld en de opslagruimte liggen er ondertussen weer keurig bij met
dank aan Johan Wijfje die het onderhoud van het terrein en de
gebouwen op zich heeft genomen. Ook de toegankelijkheid van het
terrein is weer keurig netjes dankzij een enthousiaste veegbeurt van
Thea. Het schoonmaakteam heeft nog steeds een flink te kort aan
hulp. Mocht u af en toe een uurtje willen helpen met het schoonhouden
van ons clubhuis dan weet ik zeker dat Thea met deze aanmelding
heel blij zal zijn.
Natuurlijk willen wij alle deelnemers aan het (proef) examen heel veel
succes wensen en hou vooral veel plezier in het werken met je hond.
Dat is toch hetgeen waar wij het voor doen.
Namens het bestuur, Wendy
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Agenda

Proefexamens
gehoorzaamheid
Zaterdag 8 oktober

Examens behendigheid
Donderdag 10 november
Examens gehoorzaamheid
Zaterdag 12 november

Prijsuitreiking examens
Zaterdag 12 november
om 20.00uur

Hondenclubdag 2012
Zaterdag 02 juni

aannemersbedrijf

Hans van Noorden BV
Noordeinde 24b
Gespecialiseerd in:
- Houtskeletbouw / tevens levering 2435 AG Zevenhoven
0172 539726
- Nieuwbouw, vrije sector

Tijsterman
Van de hoorn
*

D.S. Wisker

Stortenbekerstraat 47
2421 ET Nieuwkoop
0172 575801
06 50524698
06 50524699

Energieweg 1J
2421 LX
Nieuwkoop
Tel. 0172 575557
Mob. 0653 412 200

Stukwerk
Spuitwerk
Sierpleister
Wand- &
plafondafwerking

Tandtechniek

*
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Aanbod cursussen
Onze club biedt diverse cursussen aan voor uw hond. De curssussen
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 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. € 3,-- inschrijfgeld en € 4,50 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 drie maanden
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 verstandhoudig 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.
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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.
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 niveau’s:
- 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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Van de Voorzitter,

HC de Polderwakers

Puppycursus donderdag 29 september
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Gevaren voor uw hond (deel 1)
Vele van ons kennen wel het gevaar van chocolade voor honden.
Maar er zijn meer gevaarlijke voedingsstoffen waar wij mensen van
genieten maar die voor de hond levensgevaarlijk en soms zelf fataal
kunnen zijn. Daarom in deel 1 een korte uitleg over gevaarlijke
voedingsstoffen voor de hond.
Chocolade: In chocolade zit de stof theobromine. Deze stof prikkelt
ondermeer het zenuwstelsel en de hartspier van de hond. Dit kan
lijden tot rusteloosheid, veel plassen, hartproblemen, krampen,
misselijkheid met evt. braken en diarree. Het gevaarlijkste is pure
chocolade omdat daar de meeste cacao in verwerkt zit en dus de
grootste hoeveelheid theobromine.

Druiven/rozijnen: Druiven en rozijnen zijn zo giftig voor een hond dat
30 gr. van deze vruchten als giftig beschouwd kan worden. De
vruchten kunnen maag- en darmproblemen en een acute
niervergiftiging veroorzaken met de dood door nierfalen tot gevolg.
Sommige honden krijgen klachten na het eten van een enkele druif,
terwijl andere er minder gevoelig voor zijn.
Uien en knoflook: In uien zit de stof thiosulfaat, dat de rode bloedcellen
kunnen aantasten en bij honden bloedarmoede, maag- en darmproblemen, zwakte en ademnood veroorzaken. Thiosulfaat zit in
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geringe mate ook in knoflook. Het is echter niet bekend hoeveel
knoflook een hond moet eten voordat het gevaarlijk wordt.
Avocado: In avocado’s zit de stof persine. Persine kan klachten
veroorzaken als maag- en darmproblemen (braken/diarree),
ademnood en vochtophopingen in het lichaam.
Xylitol: Deze zoetstof zit vaak in snoep, koekjes en soms in ijs. Deze
stof zou bij honden de afgifte van insuline bevorderen wat kan leiden
tot een plotselinge daling van de bloedsuikerspiegel. Dit kan dan weer
leiden tot een “hypo” en allerlei stoornissen met zelf de dood tot
gevolg.
Bron: Het blad “Hondenleven”, voorjaar 2008
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Doreth van der plasHulsebosch
Rijksgediplomeerd
Voor: Trimmen - Scheren – Nagels
Knippen – Wassen
Oor- en Tandreiniging

Hogedijk 8, Aarlanderveen
Tel: 0172 – 573239

De Haan b.v.

Diervoeding
Industrieweg 29
Nieuwkoop
Tel: 0172 – 572365
Fax: 0172 – 573438

Fabrikant van honden- en
kattenvoedsel in blik
2421 LV Nieuwkoop
Tel: 0172 - 572010
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Een antennemast bij de club
Binnenkort wordt er achter het clubgebouw net buiten het hek een
UMTS-mast voor mobiele telefonie geplaatst. Heeft dat gevolgen voor
mijn gezondheid?
Antennes werken met elektromagnetische velden, ook wel radiogolven
of in de volksmond straling genoemd. Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat deze golven een verwarmend effect hebben. Dit is geen
onbekend verschijnsel, immers van zonlicht ook een
elektromagnetisch veld, warm je ook op.
Word je lange tijd blootgesteld aan een te hoge concentratie
radiogolven, dan kan je lichaam zo veel opwarmen dat dit invloed heeft
op je gezondheid.
Voor de UMTS-antenne in de mast die bij het terrein komt te staan,
geldt een blootstellingslimiet van ongeveer 61 volt per meter. De
gemiddelde veldsterkte die in Nederland op straatniveau wordt
gemeten, ligt tussen de 0,5 en 3 volt per meter. Dit ligt ver onder de
limiet. Er is geen reden om aan te nemen dat de sterkte van de
antenne naast ons terrein ver boven dit gemiddelde uit komt. Dit
betekent dat je er vanuit kunt gaan dat de antenne onvoldoende kracht
hebben om het lichaam dusdanig op te warmen dat er
gezondheidsklachten ontstaan.
Waarom antennes?
UMTS-antennes zijn onmisbaar voor mobiele communicatie. Omdat de
vraag naar deze vorm van communicatie alsmaar stijgt, zijn er steeds
meer antennes nodig. Met deze antennes wordt de capaciteit van een
netwerk vergroot, of wordt meer bereik gegenereerd.
Heb je vragen over antennes? Neem dan contact op met het
Antennebureau, voorlichtingsbureau van de rijksoverheid.
Dit kan via info@antennebureau.nl
0900 268 36 63 of kijk op www.antennebureau.nl
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De Polderwakers Woordzoeker

De overgebleven letters vormen geen woord of gezegde!!

Voor lunch, diner & catering
Rijnplein 17
2405 DB – Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-493097
Fax: 0172-477181
www.grandcafedezaak.nl

7 dagen per week open
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Honden in het nieuws
Of ze nu met bijzondere eigenschappen geboren werden of ze deze
ontwikkelen, deze dieren zijn bijzonder op hun eigen manier. Ontdek
hoe onderstaande honden hun plaatsje in het boek van Guinness
World Records veroverden.
Puggy, een kleine Pekinees met een tong van 11,43 cm, werd
gedumpt door zijn kweker vanwege zijn lelijke uiterlijk. Gelukkig wordt
het diertje nu goed verzorgd door zijn baasjes en staat het record van
de levende hond met de langste tong op zijn naam. Baasje Stanford
moet zijn eten in kleine stukjes snijden omdat hij met zijn tong kauwt.
De achtjarige golden retriever Augie kan het meeste tennisballen
tegelijkertijd in zijn mond houden: vijf.
De zesjarige labrador Rose kan tot zeven frisbees vangen en deze in
haar mond houden zonder ze te laten vallen. Eigenaar Edward Watson
ontdekte dit bijzondere talent toen Rose een frisbee had gevangen en
deze niet wilde loslaten.
Giant George, een Deense Dog van 109 cm uit het Amerikaanse
Tuscon is de grootste hond. Baasje David Nasser is erg trots op hem,
hij wijdde zelf een boek aan hem.
De kleinste hond ter wereld is Boo Boo, deze langharige chihuahua is
slechts 10 cm groot en weegt niet meer dan 1,8 kg.
Anastasia kan 100 ballonnen in 44,49 seconden laten springen. De
Jack Russell terrier werd met haar bijzondere eigenschap
wereldberoemd, ze verscheen al in verschillende reclamefilmpjes.
Cinderella May kan het hoogst springen, ze haalt 173 cm. Niet
verwonderlijk dat baasjes Kate Long en Kathleen Conroy trots op haar
zijn.
Bron: Het Laatste Nieuws HLN.be, 21-09-2011
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Populaire hondennamen
Luna is momenteel de populairste hondennaam, zo blijkt uit onderzoek
van Huisdierenverzekeringen.nl.
Bekende namen
Na jarenlang de populairste naam te
zijn geweest, is Max van de eerste
plaats verdreven door Luna. Ook
steeds meer mensen vernoemen hun
huisdier naar bekende personen of
merken. Onderzoeker Wilfried de Jong
van Huisdierenverzekeringen.nl: „Dat
huisdieren naar bekende personen of
dieren genoemd worden is niet nieuw, maar het gebeurt steeds vaker.
Zo is de naam Diva – bekend uit de televisieserie 'De Pfaffs' – enorm
in populariteit gegroeid, en was er de laatste maanden ook een
explosieve groei van het aantal Jokers, bekend van ‘Oh Oh Cherso’.
Ook merknamen worden regelmatig gebruikt. „Hummer is een veel
gekozen hondennaam, maar er lopen ook dieren rond die luisteren
naar de naam Chanel, Chardonnay, Pepsi of zelfs Brinta”, aldus De
Jong.
Dalers en stijgers
De dalers van dit jaar zijn Diesel, Bo (of Beau) en Senna, die de
afgelopen jaren steevast in de top vijf stonden. Daarentegen lijken de
namen Buddy, Kyra en Luca in opkomst. Deze namen behoorden
echter nog niet tot de tien populairste namen.
De landelijke top 10:
1. Luna
6. Davy
2. Max
7. Sam
3. Diesel
8. Rocky
4. Bo
9. Chico
5. Lady
10. Spike

De Polderwakers top 10:
1. Dies(s)el
6. Rocky
2. Max
7. Boy
3. Kyra/Kiara
8. Storm
4. Luna
9. Rex
5. Boris
10. Guus
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Internet
Kijk ook eens op onze website voor informatie, foto’s en leuke
weetjes.

www.hondenclubdepolderwakers.nl

Juwelenhuis

’t Gouden Hart
van Nieuwkoop
Dorpsstraat 105- 2421 AW Nieuwkoop Tel.0172-579292
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Hondenspreekuur
Oorontsteking en oorpijn bij de hond
Oorontsteking is een van de meest voorkomende kwalen bij de hond.
We maken een onderscheid in acute oorontsteking (klachten sinds
enkele uren tot een week) en chronische oorontsteking (klachten sinds
enkele weken tot enkele jaren). Wanneer we het over oorontsteking
hebben gaat het voornamelijk over een ontsteking van de uitwendige
gehoorgang eventueel met de oorschelp erbij. Enkele rassen zijn extra
gevoelig voor oorontstekingen. Het betreft dan vooral rassen met
lange en langharige oren.
De meest voorkomende verschijnselen zijn:
- Schudden met de kop
- Krabben aan het oor
- Kop schuin houden met het ontstoken oor omlaag
- Piepen bij aanraking (pijn!)
- Veel oorsmeer of pus aan de binnenkant van de oorschelp
- Penetrante geur uit de oren
- Verdikking van de gehoorgang
- Doofheid/slechthorend
Waar kan oorontsteking door veroorzaakt worden?
- Bacteriën: dit is een veel voorkomende oorzaak van oorontsteking.
Plotselinge groei van bacteriën die normaal gesproken op de huid
voorkomen kunnen pus en roodheid veroorzaken. Veel ernstiger
en moeilijker te behandelen is de oorontsteking door bacteriën die
we normaal niet zien in de gehoorgang, de zogenaamde
pathogene bacteriën.
- Gisten: Gisten zijn eencelligen schimmels die ernstige oorinfectie
kunnen veroorzaken die nog wel eens hardnekkig kan zijn.
- Vreemde voorwerpen: voorwerpen die niet in het oor thuis horen
kunnen acute oorproblemen veroorzaken. In de zomer is de
grasaar nogal eens de oorzaak van oorproblemen.
- Huidproblemen: Huidproblemen zoals allergieen zijn een zeer
onderschatte oorzaak van vooral chronische oorklachten.
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-

Waarschijnlijk heeft meer dan 50% van alle chronische
oorproblemen een huidprobleem als onderliggende oorzaak. De
uitwendige gehoorgang is gewoon een voortzetting van de huid,
alleen is het milieu in het oor nog gunstiger voor bacteriën en
gisten (warmer, vochtiger, meer huidvetten).
Oormijt: Oormijt is een zeer besmettelijke parasiet. Gelukkig zien
we deze bij honden nog maar een enkele keer en dan vooral bij
pups.

Kan ik oorontsteking voorkomen?
Niet doen:
- Preventief cleanen, een gezond oor zorgt voor een eigen gezond
milieu. Dit moet niet verstoord worden.
- Te kort zalven, deze veroorzaakt resistentie tegen antibiotica.
- Zalven met oude oorzalf.
Wel doen:
- Zorg voor een hoogkwalitatieve voeding, dit zorgt voor een
gezonde huid met een vet en talgproduktie die in balans is.
- Krijgt u een pup of een kitten erbij dan is het verstandig deze eerst
door de dierenarts te laten controleren voordat deze in aanraking
komt met de aanwezige dieren. Zo voorkomt u een eventuele
besmetting van oormijt.

We zetten u graag
in het zonnetje.
Autobedrijf J. Maas B.V.
Nieuwveenseweg 7
2421 LA Nieuwkoop
Tel. 0172 – 57 93 16

Amsterdamseweg 9
1422 AC Uithoorn
Tel. 0297 – 51 33 70

otto

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag
13.00 – 18.00 uur
Za. 10.00 – 17.00 uur

SPORTPRIJZEN • SPORTKLEDING
SPORTMATERIALEN
SUPPORTERSARTIKELEN • RELATIEGESCHENKEN

De Meerval 19 • Nieuwkoop • 0172-572633
Rabobank Nr. 34.64.08.075 • K.v.K. Leiden 61606
Dinsdag- en donderdagavond speciale verenigingsavond van 19.00 tot 21.30 uur.

Hier had uw advertentie kunnen staan!!
Al voor € 17,50 per jaar staat uw bedrijf in het clubblad.
Deze verschijnt 4x per jaar in een oplage van 200 stuks en is
tevens te lezen via onze website www.hondenclubdepolderwakers.nl
Voor meer info neem contact op met Guido de Gier
of via info@hondenclubdepolderwakers.nl
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Examenroute behendigheid 10 november
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Puppycursus donderdag 29 september

