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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

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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Clubgebouw en trainingsveld 
HC de Polderwakers  06 51 28 65 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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Inhaalslag  
 
Al lange tijd stonden er een aantal onderhoudswerkzaamheden op de 
planning van het bestuur. Aan het vervallen straatwerk, de oude 
bankjes, verrotte buitendeuren en het mufruikende kantoortje moest nu 
echt wat gedaan worden. Het ontbreken van vrijwilligers, tijd en het 
krijgen van kinderen was iedere keer een rede om het regelen en 
uitvoeren uit te stellen. Maar eindelijk heeft er de afgelopen maanden 
een kleine inhaalslag plaats gevonden en het resultaat mag er wezen. 
Het meest zichtbare is uiteraard het prachtig nieuwe terras. We zijn 
erg trots op het mooie uiterlijk voor onze kantine en kunnen hiermee 
weer voor de dag komen op de trainingsavonden en voor de 
kantineverhuur. 
Ook blij zijn we met de spontane aanbiedingen van Bram en Agatha 
Kammeraad en Richard Hassing in materialen en hulp. Het bestuur 
waardeert dit enorm!! 
 
Het nieuwe terras werd 14 september jl. feestelijk ingewijd met de 
hondenclubdag. Ondanks de regen kijken we terug op een geslaagde 
dag met veel plezier en gezelligheid.  
In dit boekje lees en zie je meer over deze dag en de demonstratie 
flyball. 
 
Tevens heeft de hondenclub een nieuw telefoonnummer. De 
club/kantine is vanaf heden bereikbaar op 06 51 28 65 32. 
 
Namens het bestuur, 
Guido 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De exacte tijd per niveau word je tijdens de training meegedeeld en 
wordt in de kantine opgehangen!!! 
 
 
 
 
 

 

Donderdag 7 november 20.30uur 
 

    Examens behendigheid 
 

Zaterdag 28 september vanaf 9.00uur 
Proefexamens EG-GG1/2 

 
Zaterdag 9 november vanaf 9.00uur 

Examens EG-GG1/2 
 

Zaterdag 9 november 20.00uur 
 

Uitslag examen 
(zonder honden) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
De Haan petfood 
 
Fabrikant van honden- en 
kattenvoedsel in blik 
 
 
Productieweg 3 
2421 LV Nieuwkoop 
0172 – 572 010 
 
www.dehaanpetfood.com 
 

 

Gaat u een nieuw 
hondenhok bouwen? 

Doe het dan gelijk goed 
met materialen en 
gereedschap van: 

 

 
 

Multimate Nieuwkoop     
Industrieweg 29 

2421 LK Nieuwkoop         
0172 – 572 365 

www.nieuwkoop.multimate.nl 
 

 

 

Hondentrimsalon 
 

Doreth van der plas- 
Hulsebosch 
 
Rijksgediplomeerd 
 
Trimmen – Scheren – Nagels  
Knippen – Wassen 
Oor– en Tandreiniging 
 
Hogedijk 8 Aarlanderveen 
0172 – 573239 
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Aanbod cursussen 

Onze club biedt diverse cursussen aan voor uw hond. De cursussen 
zijn voor beginners en gevorderden, zowel voor uw hond en u als 
begeleider.
Iedere cursus duurt een half jaar en start in mei en november. Aan het 
einde van de cursus met uitzondering van de puppy’s, wordt er een 
examen afgenomen door een externe keurmeester. Hierbij worden de 
vorderingen van hond en baas getest en kunnen er prijzen behaald 
worden.

Voordat u kunt deelnemen aan één van de cursussen, moet u wel 
eerst lid worden van de club.
Het eerste jaar lidmaatschap en alle cursussen betaalt u contant of per 
éénmalige machtiging bij aanvang/inschrijving. 
Voor de betaling van een doorlopend lidmaatschap ontvangt u een 
factuur per post, welke via de bank overgemaakt kan worden. 

Contributie en lesgelden 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.  
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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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Traplift voor dikke honden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht uw trouwe viervoeter zich iets te vaak te goed hebben gedaan 
aan allerlei lekkers en heeft dat tot gevolg gehad dat ‘ie niet meer 
zelfstandig de trap op kan lopen, dan biedt de The Stair of the Dog 
2022 soelaas. De bedenker is momenteel opzoek naar een fabrikant 
om de traplift te gaan produceren. De verwachtte prijs ligt rond de 
5000 Engelse ponden. 
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Hondenclubdag 2013 
 
Op zaterdag 14 september jl. was het dan zover. Met een behoorlijk 
gevulde inschrijflijst en daarop volgende opkomst ging de clubdag rond 
11.30uur van start. Er werden 5 teams samengesteld die ieder aan 
één van de spellen begonnen. Het populaire doolhof stond er uiteraard 
weer, er was een hindernisbaan, het Oudhollandse “hond-in-de-
kruiwagen”, schatgraven en het ook zo handige zaklopen/skippyballen 
met de hond. Een kwartier lang konden de teams proberen zoveel 
mogelijk punten te scoren. Iedereen ging enthousiast van start, echter 
bleken veel combinaties baas/hond in het spel minder gelukkig als dat 
ze eruit zagen. Dit leverde veel hilarische momenten op. 
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Na de eerste spellen gespeeld te hebben was het tijd voor een break 
met wat eten en drinken. Ook konden de hondjes even buiten het 
terrein uitgelaten worden. Helaas was het wel ondertussen begonnen 
met zachtjes regenen. Na een heerlijk broodje kroket of een patatje 
gingen de teams met frisse moet weer verder aan de spellen. De 
volgende 2 speelrondes verliepen goed maar grotendeels nat. Echter 
bleven de deelnemers enthousiast strijden om zoveel mogelijk punten. 
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Met de regen als speelbreker en het uitlopen van het programma werd 
besloten om het spelprogramma met 1 spelronde in te korten. Uit alle 
gescoorde punten bleek het oranje team met onder andere toppers als 
Raymond Lanooy, Billy en Hummer het winnende team te zijn. Zij 
gingen naar huis met een leuke prijs en eeuwige roem. 
 

 
 
Ondertussen arriveerde de hele groep honden en begeleiders van 
Hondensportvereniging Oase uit Rotterdam. Met ruim 20 honden 
zouden zij een complete flyball demonstratie en training houden. 
Onder de diverse hondenteams die aanwezig waren, zitten 2 teams 
die Nederlands kampioen in de landelijke flyball competitie zijn 
geworden. Er werden 2 banen uitgezet met 4 hindernissen en 
ballenbak. Voordat de honden werkelijk van start gaan, moesten ze 
eerst bij de bak een aantal keer de bal vangen. Iedere hond heeft zijn 
eigen bal en eigen voorkeur of de bal in het 1e of 2e bakje zit. De 
persoon die bij de bak staat, moet dus tijdens het flyball razendsnel de 
juiste bal in de juiste bak doen. 



SPORTPRIJZEN • SPORTKLEDING 
SPORTMATERIALEN 

SUPPORTERSARTIKELEN
 RELATIEGESCHENKEN

De Meerval 19 • Nieuwkoop • 0172-572633 
Rabobank Nr. 34.64.08.075 • K.v.K. Leiden 61606 

Openingstijden:                               www.ottosports.nl   contact: info@ottosports.nl
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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Na wat oefenen bij de bak waren de honden er klaar voor om het 
echte werk te laten zien. De hondjes lieten zich luidblaffend horen toen 
ze opgesteld werden. Met verbazing keek iedereen hoe hard de 
honden over het parcour vlogen. In krap 22 tellen raasde de teams van 
4 honden naar de bak en met de bal weer terug. Niet voor niets bezit 
het team Oase Express het Nederlands record van 21.06 seconde. 
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Na de demonstratie mochten de Polderwakers hun kunsten met de 
bal, de bak en de hindernissen laten zien onder begeleiding van de 
trainers van HSV Oase. In kleine groepen werden de beginselen van 
het flyball uitgelegd en werd er geoefend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ruim 2 uur van demonstraties en zelf oefenen wordt de middag 
afgesloten. Rond vijf uur werd de BBQ aangestoken en werd er lekker 
vlees gebraden en gegeten.  



www.rijnbeek-dier.nl 

Het adres voor alle: 

hondenmanden, vetbedden, hondenvoer, halsbanden/riemen, voerstandaards met rvs-bakken, 
ontwormmiddelen en vlooienbestrijdingsmiddelen, vele soorten beloningskoekjes en botwerk. 

rookartikelen, shell gas, petroleum, bier en tuinzaden. 
**Staatsloten, lotto en krasloten** 

Bij inlevering van deze advertentie € 10,-- korting op 15 kilo balen van: 
Royal Canin Pro Plan Euro premium en Eukanuba

Int. transportbedrijf
Joh. Kranenburg en Zn

Bedrijfsweg 8
2421 LE Nieuwkoop

tel: 06 273 70 691
fax: 0172 57 58 49

info@joh-kranenburg.nl
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Wij kijken terug op een erg geslaagde middag en willen Marenthe en 
Wesley bedanken voor het organiseren van de clubdag. Verder willen 
iedereen die achter de bar of op het veld heeft meegeholpen 
bedanken en hopen dat zij volgend jaar wederom van de partij zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HC de PolderwakersNatuurlijk 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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Eindelijk een nieuw terras!! 
 
Jaja….het heeft even mogen duren, maar dan heb je ook wat. Na 
geruime tijd van wikken en wegen over het zelf of laten uitvoeren van 
het straatwerk, hebben we besloten om Luc Verduyn opdracht te 
geven voor het herstraten van het terras.   
Het oude straatwerk zag er nu toch echt wel hopeloos uit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het voorstel van Luc om dit in de week voor 
de hondenclubdag uit te voeren, kwam 
natuurlijk prima uit. Alleen moest er op het 
laatste moment nog een en ander geregeld 
worden. Na wat speurwerk heeft Daniël een mooi partijtje betaalbare 
2e hands tegels opgezocht, zodat we afscheid konden nemen van de 
oude tegels. 
 
In een paar dagen tijd zijn door Luc en zijn mannen de 200m2 tegels 
vakkundig gelegd. Onze speciale dank gaat uit naar Bram en Agatha 
Kammeraad. Bram heeft alle dagen vrijwillig meegeholpen met het 
straatwerk en heeft ook de oude tegels afgevoerd. 
Als extraatje hebben zij 3 prachtige picknicktafels geschonken om het 
terras mee te vullen. 
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We zijn trots op het eindresultaat en willen iedereen die zich heeft 
ingezet voor het terras heel erg bedanken!!!  
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Nog meer onderhoudswerken 
 
Ook is de kantine voorzien van 2 nieuwe buitendeuren. De oude 
deuren waren hard aan vervanging toe en ook de beveiliging van deze 
deuren was niet best meer. Na de recente inbraak moesten er toch 
extra maatregelen genomen worden. 
 
Na de melding in de ledenvergadering dat ook het tapijt in het kantoor 
er hopeloos uitzag, heeft één van onze leden aangeboden om 
kosteloos nieuw tapijt te leveren en aan te brengen. Uiteraard hebben 
we dit aanbod met 2 handen aangepakt en willen Richard Hassing van 
Hassing Wooninrichting dan ook hiervoor hartelijk bedanken.  
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Bij de dierenarts….. 
Waargebeurde verhalen uit de dierenartspraktijk. 
 
Max is een teckel van vier jaar oud en helemaal bezeten van zijn 
rubberen bal. De eigenaar van Max gaat iedere dag met hem naar het 
veld en dan mag Max de ballen terugbrengen die zijn baas weggooit. 
Hij stuiterde alle kanten op en Max was er uren zoet mee. Op een 
ochtend was Max met zijn nieuwe bal op het veld, toen er een Boxer 
reu met een tennisbal liep. 
Max, hebberig als hij is, wilde ook de tennisbal en ging achter de 
Boxer aan. Deze laatste liet bij het zien van de kleine, dappere teckel 
zijn bal los. Max slikte snel zijn rubberen bal in en ging er met de 
tennisbal vandoor. Zijn baasje dacht dat hij zijn bal was kwijtgeraakt. 
 
Max wilde ‘s avonds niet eten en lag te rillen in zijn mand. De volgende 
dag ging het nog niet beter met hem, dus besloot zijn baasje met Max 
naar de dierenarts te gaan. Daar werd een röntgenfoto gemaakt van 
zijn buik. De rubberen bal zat er nog in en moest eruit gehaald worden. 
Max werd geopereerd en de volgende dag kwam zijn baasje hem weer 
halen. De dierenarts liep mee om Max te halen en liet vol trots de bal 
aan de baas zien. Hij stuiterde ermee op de grond, Max vloog naar 
voren en hap… hij slikte ‘m weer in. 
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Flyball 
 
Op de hondenclubdag hebben we genoten van een spectaculaire 
demonstratie van flyball, maar hoe werkt flyball eigenlijk. 
 
De hond wordt vooruit gestuurd over 4 hindernissen. Na de 
hindernissen staat een apparaat, de bak. In de bak zit een balletje. De 
hond laat met een druk van de voorpoten op de bak, de bal uit het 
toestel springen en moet de bal zo vlug mogelijk over de 4 zelfde 
hindernissen terug naar zijn baas. Op de terugweg passeren de 
honden elkaar al op de hindernissen. 
 
Bij het trainen wordt het bedienen van de bak en het springen over 
hindernissen tegelijkertijd afwisselend aangeleerd. Terwijl het 
combineren van beide activiteiten pas wordt gedaan als de hond deze 
perfect beheerst. Daarna kan worden begonnen aan het leren lopen in 
wedstrijdverband. In een wedstrijd lopen de honden in 2 teams van 4 
honden tegen elkaar. 
 
De totale tijd om het aan te leren varieert per hond, maar ligt ongeveer 
tussen de zes tot twaalf maanden. 
 
De honden van HSV Oase doen met diverse teams mee aan de 
landelijke competitie. Meer informatie vind je op de volgende websites: 
 
HSV Oase:   www.hsvdeoase.nl  
 
Flyballcompetitie: www.flyballcompetitie.nl  
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Tip: Jack & Joey!!! 
 
Jack & Joey is een online tablet magazine voor en door 
hondenliefhebbers dat binnenkort gratis beschikbaar is als app.  
Jack en Joey zijn de hoofdrolspelers in dit magazine. Twee zeer 
verschillende honden, die graag samen door de bossen banjeren. Jack 
is een grote, (over)enthousiaste Leonberger en Joey, een kruising 
tussen een Border Collie en waarschijnlijk een Husky, is een zeer 
behendige en soms wat ondeugende hond. Hun baasjes zullen 
schrijven over de dagelijkse dingen die gebeuren in hun 
hondenleventjes. Waarschijnlijk voor u als hondenliefhebber- en/of 
bezitter zeer herkenbaar! Beide honden zullen vele uiteenlopende 
dingen gaan testen uit de hondenwereld. Dit kunnen onder andere 
nieuwe speeltjes, koekjes of cursussen zijn. 
Op de website www.jackenjoey.nl of hun facebookpagina 
https://www.facebook.com/JackenJoey kunt u meer lezen over dit 
ondernemende 2-tal. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hier had uw advertentie kunnen staan!! 
Al voor € 20,00 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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Honden blijken toch niet kleurenblind 
 
Honden zijn niet kleurenblind, zoals lang werd aangenomen. Dat blijkt 
uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.  
Honden zijn in staat om blauw en geel 
papier van elkaar te onderscheiden. De 
dieren gaan daarbij niet af op de 
helderheid, maar op het verschil in kleur 
tussen het papier. 
Lang werd verondersteld dat honden 
kleurenblind zijn vanwege de vorm van de 
lichtgevoelige cellen in hun ogen. Maar 
dat idee blijkt nu definitief onjuist. 
 
Rauw vlees 
Bij hun studie confronteerden de 
onderzoekers honden steeds met twee 
kleuren papier: lichtblauw en donkerblauw of lichtgeel en donkergeel. 
Ze trainden de dieren om één van de twee kleuren te associëren met 
voedsel door steeds rauw vlees te verstoppen achter dit papier. Dat 
lukte bij de meeste honden al na drie trainingsrondes.  
Vervolgens testten de onderzoekers op een slimme manier of de 
dieren alleen de helderheid van de kleur (licht of donker) onthielden, of 
ook de kleur zelf.  
 
Fel 
Als een hond bijvoorbeeld getraind was om achter lichtblauw papier te 
zoeken naar voedsel, werd het dier in een nieuw experiment 
geconfronteerd met donkerblauw en lichtgeel. 
Wanneer de dieren voedsel alleen zouden associëren met de felheid 
van een kleur, zouden ze in dit geval naar de felste kleur (lichtgeel) 
lopen. Maar in de meeste gevallen kozen de honden voor de kleur die 
het dichtst bij lichtblauw lag, namelijk donkerblauw. 
 
Kegeltjes 
Amerikaanse onderzoekers van de Universiteit van Washington 
hadden al eerder aangetoond dat honden beschikken over een 
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netvlies met lichtgevoelige cellen in de vorm van kegeltjes. Mensen 
kunnen met deze cellen kleuren waarnemen.  
Wel beschikken honden slechts over twee soorten kegeltjes in ieder 
oog, waar menselijke ogen drie types bevatten. Waarschijnlijk kunnen 
de dieren daardoor de meeste kleuren wel waarnemen, maar geen 
rood en oranje, zo meldt nieuwssite Physorg.com. 
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