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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 
 

 
 
Bouwbedrijf Verlaan & Zn 

Mozartlaan 55 
2421 VC Nieuwkoop 

 
06 52 333 144 

 
beton- en timmerwerken 

 
 

 
 
 

Hondentrimsalon 
 

Doreth van der plas- 
Hulsebosch 
 
Rijksgediplomeerd 
 
Trimmen – Scheren – Nagels  
Knippen – Wassen 
Oor– en Tandreiniging 
 
Hogedijk 8 Aarlanderveen 
0172 – 573239 
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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  06 466 66 118 
   Luc Verduijn   0172 57 47 38 
   Renate Kolb   0172 74 23 77 
   Jet Kalshoven   0172 40 97 32 
 
Blafnieuws:  Guido de Gier 
   info@hondenclubdepolderwakers.nl 
 
Webmaster:  Ed de Jong   06 549 42 093 

webmaster@hondenclubdepolderwakers.nl  
 
Ereleden:  Mevr. C. Stekelenburg, Nieuwkoop 
   Dhr. B. ten Den, Vinkeveen 
   Dhr. G. van Asselt, Zwammerdam 
 
Bankrekening: 1013.94.667 Rabobank Nieuwkoop 
KvK:   40446358 
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Uit de bestuurskamer 

De vakantie ligt voor velen alweer even achter ons en ook op onze 
hondenclub pakken we de draad weer op. 

Zo zijn voor oktober en november de (proef)examens gepland. Voor 
zowel de honden als baasjes altijd weer een spannend moment….”zal 
ie wel luisteren”….”blijft ie netjes afliggen”…. Gelukkig hebben we nog 
een paar weken om goed te oefenen. 

Ons medebestuurslid en onderhoudsman Johan Wijfje heeft de 
afgelopen periode behoorlijk in de lappenmand gezeten. Kort geleden 
zagen we hem toch weer even in de kantine en meldde hij dat het 
alweer een beetje beter gaat. Voor het verdere herstel wensen wij je 
namens bestuur en leden nogmaals van harte beterschap. 

In het vorige nummer en tijdens de prijsuitreiking van de afgelopen 
examens werd gemeld dat het straatwerk voor de kantine in 
september aangepakt gaat worden. Organisatorisch blijkt dit toch iets 
te enthousiast ingeschat en hebben we besloten dit onderhoudspunt 
door te schuiven naar volgend jaar voorjaar. 

Het andere, hoognodige onderhoudspunt de toiletten is gelukkig wel 
reeds uitgevoerd. Hierover kunt u meer lezen in deze Blafnieuws. 

Veel leesplezier!! 

Namens het bestuur, Guido 
 



HC de Polderwakers
 

 
 

 

Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proefexamens EG/GG1/GG2: 
Zat. 6 oktober vanaf 9.00uur 
 

 

Examen behendigheid: 
Do. 8 november 20.30uur  
 
Examens EG/GG1/GG2 
Zat. 10 november vanaf 9.00uur  
     

Uitslagen: 
Zat. 10 november  
vanaf 20.00uur  
in de kantine 
(zonder honden!!) 



 

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 
 

 
 

Wisker 
Tandtechniek 

 
Energieweg 1J 

2421 LX Nieuwkoop 
Tel 0172 575 557 

Mob 0653 412 200 

 
Tijsterman 

Van de hoorn 
 

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 2012/2013 
(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.  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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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Hondenbeleidsplan gemeente Nieuwkoop 
 
Vlak voor de zomer is er door de gemeenteraad van 
gemeente Nieuwkoop een nieuw hondenbeleid 
vastgesteld. Met het hondenbeleid zijn er een aantal 
regels vastgesteld en honden-losloop-gebieden 
aangewezen. Binnen de bebouwde kom moeten 
honden aangelijnd zijn en er geldt een algehele opruimplicht voor 
hondenpoep. Hiervoor plaatst de gemeente extra afvalbakken. 
Daarnaast is een aantal gebieden aangewezen waar geen honden 
mogen komen zoals speelweides en kinderspeelplaatsen.  
Uiteraard zijn er ook losloopgebieden aangewezen, waar uw hond 
vrijuit kan rennen. 
Deze maatregelen moet leiden tot minder ergernis door 
honden en hun uitwerpselen in de openbare ruimte. 
 
In het nieuwe beleid worden vier gebieden onderscheiden: 
 
1. Speelplekken, speelweiden en gebieden voor recreatieve 
doeleinden binnen de bebouwde kom. 
Honden mogen hier niet worden uitgelaten en niet hun 
behoefte doen, ook niet wanneer de uitwerpselen worden 
opgeruimd. 
 
2. De openbare ruimte binnen de bebouwde kom. 
Honden moeten hier aangelijnd worden uitgelaten en ze mogen er hun 
behoefte doen. De uitwerpselen moeten door de hondenbezitter 
worden opgeruimd. 
 
3. Aangewezen losloopgebieden binnen de bebouwde kom. 
In deze gebieden mogen honden ongelijnd worden uitgelaten en ze 
mogen er hun behoefte doen. Ook hier moeten de uitwerpselen door 
de hondenbezitter worden opgeruimd. 
 
4. De openbare ruimte buiten de bebouwde kom. 
Honden mogen hier ongelijnd worden uitgelaten, behalve op die 
plaatsen waar een aanlijngebod is ingesteld. Een aanlijngebod wordt 
ingesteld in bijvoorbeeld situaties waar: 
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• loslopende honden verkeersonveilige situaties kunnen 
veroorzaken; 

• loslopende honden een gevaar kunnen vormen voor loslopend 
vee; 

• Loslopende honden verstorend kunnen zijn voor de natuur; 
Honden mogen hun behoefte doen en er geldt geen opruimgebod. 
 
Rondom ons trainingsveld mogen de honden loslopen, echter geldt er 
wel een opruimplicht!! 
 
Handhaving 
Als de borden en afvalbakken geplaatst zijn, start de 
handhaving op de regels. Team Toezicht controleert 
of hondeneigenaren de ingestelde regels naleven. Zij 
delen allereerst vooral waarschuwingen uit maar 
later ook boetes. 
 
Overlast en ergernis 
In gemeente Nieuwkoop staan 1.162 honden 
geregistreerd. Dat is gemiddeld 1 hond op de 23 
inwoners. Landelijk is dit 1:11 en ligt dit in de gemeente dus een stuk 
lager. Ondanks de controle op registratie t.b.v. de hondenbelasting zal 
het werkelijke aantal tussen de 1.400 en 1.600 honden liggen. 
Jaarlijks produceren deze 1.162 honden zo’n 80 ton hondenpoep, wat 
dus merendeel in het woongebied terecht komt. 

 
Meer informatie 
Op de website van gemeente 
Nieuwkoop is het hondenbeleidsplan te 
vinden en de plankaart met 
aangewezen gebieden voor aanlijn- en 
losloopgebieden. 
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Waar komt de hondenbelasting vandaan? 
 
De hondenbelasting is weer volop in het nieuws nu blijkt dat veel 
gemeenten de tarieven het afgelopen jaar flink hebben verhoogd. 
Maar waar komt de hondenbelasting eigenlijk vandaan? 
  
Herkomst van de hondenbelasting 
De invoering van de hondenbelasting stamt uit de tijd dat de 
hondenkar gebruikt werd als transportmiddel voor de armen, terwijl de 
rijkeren paard-en-wagen als vervoermiddel gebruikten. De overheid 
zag in beide een mogelijkheid om transportbelasting te heffen. Met de 
belastingmaatregel wilde de overheid ook het hondenbezit 
terugdringen. Veel mensen waren bang dat honden besmettelijke 
ziektes zouden overbrengen en ook vond de overheid dat de honden 
voedsel opaten dat beter naar de armen kon gaan. In die tijd gold de 
belasting alleen voor gezelschapsdieren. Jachthonden die door de 
adel werden gebruikt, waren vrijgesteld. 
  
Financieel middel 
Tegenwoordig wordt hondenbelasting 
vaak gerechtvaardigd als financieel 
middel ter dekking van de kosten van de 
bestrijding van hondenpoep. De 
hondenbelasting is weer volop in het 
nieuws nu blijkt dat veel gemeenten de 
tarieven het afgelopen jaar flink hebben 
verhoogd.  
Gemeenten hoeven de belasting echter niet in te zetten voor 
‘hondenprojecten’. Ze kunnen het gebruiken voor heel andere dingen. 
Ook de hoogte van de belasting mogen ze zelf bepalen. Rotterdam 
was in 2011 de duurste gemeente. Hondenbezitters betaalden daar 
117,70 euro per jaar voor één hond. In Nieuwkoop en omringende 
gemeente gelden de volgende tarieven voor één hond: 
- Nieuwkoop € 53,04  
- Alphen a/d Rijn € 54,84 
- Woerden € 62,40 
- Bodegraven € 76,22 
 
Bron: www.petnews.nl d.d. 17-02-2012 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.rijnbeek-dier.nl 

 
      Het adres voor alle: 

 
 

hondenmanden, vetbedden (vele merken), hondenvoer, halsbanden/riemen, voerstandaards met 
rvs-bakken, ontwormmiddelen en vlooienbestrijdings- 
middelen, 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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Onderhoud 
 
Ze zijn schaars, maar ze zijn er nog….de handige vrijwilligert!!! Net 
voor de vakantie heeft een klein groepje vrijwilligers de toiletpotten 
vervangen. En dat was geen overbodige luxe, we zitten er nu voorlopig 
weer netjes bij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco, Daniël en Luc bedankt voor monteren en Wendy bedankt voor 
de heerlijke lunch!! 
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Dure hond! 
 
De rode Tibetaanse Mastiff pup op de foto staat te boek als de alle 
duurste hond in de wereld. De bijna 80 kilogram wegende en 1 meter 
hoge pup is in China verkocht voor 1,1 miljoen euro! 
 
In China geloven de mensen dat de kleur rood geluk brengt, daarnaast 
wordt de hond als heilig beschouwd door de Tibetanen, en zal hij je 
geluk en voorspoed brengen. Ook is de hond in China tegenwoordig 
een status symbool voor de allerrijkste, net zoals je diamanten of een 
Ferrari koopt, zo kun je dus ook een hele dure hond kopen.  
 
De hond heeft de naam “Big Splash” gekregen. Volgens de fokker is 
de vraagprijs van 1,1 miljoen euro overigens perfect te verklaren. Deze 
hond is een perfectie van het ras. Een groot deel van de investering 
kan overigens worden terug verdiend, wanneer de hond als dekreu 
wordt gebruikt, kan de eigenaar meer dan € 10.000,-- per pup krijgen! 
 

 
Bron: www.hondenfun.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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Data proefexamens en examens 
 
In de maanden oktober en november worden alle honden en hun 
baasjes weer getest of ze goed naar de trainers hebben geluisterd. 
  
Op zaterdag 6 oktober zijn er de proefexamens gehoorzaamheid EG, 
GG1 en GG2 (de puppen doen geen examen!). De eerste groep begint 
om 9.00uur.  
 
Op donderdagavond 8 november vindt het examen behendigheid 
plaatst vanaf 20.30uur 
 
Op zaterdag 10 november vanaf 9.00uur worden de examens 
gehoorzaamheid afgenomen. 
 
Aansluitend worden op zaterdagavond 10 november om 20.30uur de 
uitslagen bekend gemaakt en zijn er de prijsuitreikingen. 
De kantine is open vanaf 20.00uur. Komt allen….maar laat uw hondje 
thuis!! 
 
De groepsindeling en exacte tijd per niveau wordt je tijdens de training 
meegedeeld en wordt in de kantine opgehangen!!! 
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Hondenspreekuur 
 
In het hondenspreekuur van deze keer gaat het over castratie. 
Castratie bij een hond, bij een teef (ten onrechte) ook wel sterilisatie 
genoemd, kan worden gedaan om ervoor te zorgen dat de hond niet 
meer vruchtbaar is. Maar ook om gezondheidsredenen of om het 
gedrag te beïnvloeden kan een hond gecastreerd worden. 
 
Castratie is het verwijderen van de zaadballen of eierstokken. 
Castratie kan dus zowel bij reuen als teven plaatsvinden. 
Sterilisatie is het onvruchtbaar maken van een dier. Dit kan d.m.v. een 
castratie, maar ook door bijv. het onderbreken van de zaad- of 
eileiders. Castratie en sterilisatie zijn dus niet hetzelfde. 
 
Je hond wel of niet castreren is een keuze die over het algemeen niet 
makkelijk te maken is. Hoewel het niet zo’n grote ingreep is, laten de 
meeste eigenaren hun reu toch niet zómaar castreren. Daar moet wel 
een reden voor zijn. Bovendien kun je een castratie niet even 
‘uitproberen’, want een chirurgische castratie is definitief. 
 
Waarom castreren? 
Castratie van de reu is voor veel hondeneigenaren letterlijk en figuurlijk 
een gevoelig onderwerp. De meeste hondeneigenaren gaan niet over 
één nacht ijs in de beslissing hun reu al dan niet te laten castreren. 
Zoals eerder gezegd moet er voor castratie een goede reden zijn. Er is 
een aantal redenen aan te geven waarom eigenaren hun reu willen 
laten castreren. De belangrijkste reden is een (verwachte) 
vermindering van agressief of dominant gedrag tegenover mens en/of 
andere dieren. Ook overmatig en ongewenst seksueel gedrag, zoals 
veelvuldig rijden op andere honden of tegen mensen, is een reden om 
castratie te overwegen. 
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Als laatste reden kan het voorkómen van ongewenste nakomelingen 
worden genoemd. Over het algemeen speelt de laatste reden in 
Nederland niet zo’n grote rol. 
 
Voordelen van een castratie 
Gecastreerde reuen lopen minder snel weg, omdat ze minder behoefte  
hebben om achter loopse teven aan te gaan.  
Ook worden reuen minder fel ten opzichte van andere reuen en 
hebben ze minder neiging om tegen iets of iemand op de ‘rijden’ of 
tegen iets aan te plassen. Een ontsteking van de voorhuid waarvan 
reuen last kunnen hebben wordt na een castratie meestal minder 
ernstig. En de bij honden veel voorkomende goedaardige vergroting 
van de prostaat zal zich na een castratie niet meer voordoen. Daar 
staat tegenover dat de kans op een (zeldzame) kwaadaardige 
prostaatvergroting (prostaatkanker) mogelijk iets toeneemt.  
Gecastreerde teven worden niet meer loops, kunnen niet langer 
drachtig worden en dus geen nestje meer werpen. 
Baarmoederontstekingen en schijnzwangerschappen komen niet meer 
voor. Bij een operatie vóór de derde tot vierde loopsheid is de kans op 
melkkliertumoren veel kleiner. Daarnaast neemt de kans op 
suikerziekte af. 
 
Nadelen van een castratie 
Castratie betekent een medische ingreep onder volledige narcose. 
Hoewel het risico heel klein is, brengt elke operatie een zeker risico 
met zich mee. De mogelijkheid bestaat dat uw hond na de castratie 
een urine-incontinentie ontwikkelt. De kans hierop verschilt per ras. 
Honden van grote rassen zijn hiervoor in het algemeen gevoeliger dan 
honden van kleine rassen. Uw dierenarts kan aangeven of uw hond 
een groter risico loopt dan gemiddeld. U kunt de urinelekkage 
behandelen met medicijnen, maar deze hebben niet altijd succes en 
moeten levenslang worden gegeven. 
Zowel de reu als de teef hebben de neiging om na een castratie dik te 
worden; u dient dan ook de hoeveelheid voeding aan te passen om 
obesitas (overgewicht) bij uw hond te voorkomen. Bij teven van 
bepaalde rassen kan de structuur van de vacht veranderen. Ze krijgen 
dan een zogenaamde puppycoat.  
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Castratie kan ook effect hebben op het gedrag van uw hond, omdat 
gedrag vaak door hormonen wordt beïnvloed. Jonge teven die voor de 
castratie al wat vinnig waren, kunnen dit na de operatie in versterkte 
mate hebben. Reuen kunnen door castratie soms juist wat rustiger 
worden, maar lang niet altijd. Castratie wordt regelmatig aangeraden in 
verband met probleemgedrag. Als u dit overweegt, is het erg belangrijk 
dat het gedrag eerst goed geanalyseerd wordt door een deskundige. 
Heeft het probleemgedrag niets met hormonen te maken, dan helpt 
een castratie doorgaans ook niet. Denk dus niet te snel dat castratie 
het probleemgedrag wel zal verhelpen. 
 
Vanaf welke leeftijd kan je de ingreep laten doen? 
Castratie kan al op jonge leeftijd, maar de kans op incontinentie voor 
de urine is groter als een teef jonger wordt gecastreerd. Daar staat 
tegenover dat het beschermend effect tegen borstkanker eveneens 
groter is als de operatie op jongere leeftijd wordt uitgevoerd. De teef 
moet dus eigenlijk niet te vroeg en ook niet te laat worden gecastreerd. 
In Nederland wordt door dierenartsen meestal geadviseerd om teven 
twee tot drie maanden na de eerste loopsheid te castreren. Voor reuen 
geldt geen voorkeursleeftijd voor castratie. 
 
Alternatieven 
Voor teven zijn het toedienen van de prikpil en de ‘gewone pil’ een 
alternatief. Bij de prikpil worden hormonen geïnjecteerd. De eerste 
injectie krijgt de teef drie tot vier maanden ná het begin van haar 
loopsheid toegediend. Daarna moet u de injectie elke vijf maanden 
laten herhalen om te voorkomen dat uw hond weer loops wordt. 
Eventueel kan de loopsheid korte tijd worden uitgesteld met een 
‘gewone pil’.  
Voor reuen bestaat ook een implantaat met een middel dat het 
mannelijk geslachtshormoon onderdrukt, op basis van de stof 
desloreline. Dit kan een tijdelijk alternatief zijn voor castratie. Hiermee 
is de reu 6 tot 12 maanden onvruchtbaar. De bijwerkingen van het 
implantaat lijken vooralsnog relatief klein te zijn. Deze langdurige 
chemische castratie blijkt, in elk geval bij volwassen honden, het effect 
op het gedrag van een echte castratie goed te voorspellen. Houd er 
wel rekening mee dat de hond pas na 6 weken helemaal onvruchtbaar 
is. 
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Het is ook mogelijk om een reu tijdelijk onvruchtbaar te maken door 
middel van chemische castratie met een injectie. Het effect hiervan 
duurt korter dan bij het implantaat: slechts een week of vier. Dit kan 
gebruikt worden om het effect van een echte castratie op het gedrag in 
te kunnen schatten of om tijdelijk te zorgen dat de reu niet kan dekken. 
Het effect van deze kortdurende chemische castratie op gedrag is 
echter vaak niet helemaal gelijk aan dat van een echte castratie. De 
hormonen die voor deze chemische castratie gebruikt worden kunnen 
ook bijwerkingen hebben, overleg goed met uw dierenarts voor u 
besluit tot chemische castratie per injectie. 
Als uw teef onverhoopt tijdens haar vruchtbare periode is gedekt en zij 
niet de prikpil krijgt, dan kunt u uw dierenarts vragen uw teef hiervoor 
te behandelen. Deze behandeling kan een aantal dagen na de dekking 
worden plaatsvinden of op een moment dat het duidelijk is dat uw 
hond inderdaad drachtig is. 
 
 
Bron: www.dierennieuws.nl/honden 11-01-2012 en www.LIGC.nl 
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Nieuw op de training 
 
Het hele jaar door melden nieuwe baasjes zich aan onze club. Dit is 
ook weer zo’n kanjer….. 
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Natte neuzen!! 
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De Polderwakers Woordzoeker 
 

Bordercollie 
Duitseherdershond 
Schapendoes 
Mechelaar 
Pinscher 
Schnauzer 
Bordeauxdog 
Rottweiler 
Foxterrier 
Siberian husky 
Chowchow 
Thai ridgebackdog 
Luzerner laufhund 

Beagle 
Dalmatier 
Drentse patrijs 
Grotemusterlander 
Poedelpointer 
Iersesetter 
Golden Retriever 
Wetterhoun 
Cocker Spaniel 
Kooikerhondje 
Maltezer 
Chihuahua 
Kromfohrlander 

Mopshond 
Greyhound 
Whippet 
Vlinderhondje 
Barzoi 
Kelpie 
Tervueren 
Smoushond 
Duitse boxer 
Sharpei 
Leonberger 
Hovawart 
Terrier 

Jack Russell 
Noorse Buhund 
Harrier 
Duitse Brak 
Braque 
Barbet 
Toypoedel 
Pekingees 
Sloughi 
Shepherd 
Groenendaler 
Bullmastiff 
Labrador
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Niet vergeten: 4 oktober is het dierendag!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




