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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  
 
Trainers:  Kees 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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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag 4 oktober  
Proefexamens EG-GG1/2 

 
Zaterdag 8 november 
Examens EG-GG1/2 

 

       Donderdag 6 november  
 

        Examens behendigheid 
 

Zaterdag 8 november 
Uitslag examen 

20.00uur 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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 2013/2014 
(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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Univé “Steuntje in de rug”    
 

Dit jaar is hondenclub de Polderwakers één van de 3 genomineerden 
voor het Univé “Steuntje in de rug”.   
 
Met deze jaarlijkse actie ondersteunt Univé Verzekeringen regionale 
verenigingen of instellingen met een financiële bijdrage van € 1.000,-- 
tot € 3.000,--.  Met de maatschappelijke betrokkenheid wil Univé  
doelen in “natuur, cultuur of beweging” extra ondersteunen en hen 
aanmoedigen om zaken die anders niet uitgevoerd hadden kunnen 
worden alsnog mogelijk te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het vierde kwartaal wordt er onder alle leden van Univé een e-mail 
nieuwsbrief rond gezonden, waarin wordt gevraagd om te stemmen op 
één van de drie geselecteerde doelen in de regio. 
Ook via onze eigen e-mail zullen wij onze leden attenderen op deze 
actie. 
 
Met het geld willen wij de toestellen van de behendigheid vervangen 
en opknappen. Wellicht zorgt uw extra stem ervoor dat wij hiervoor wel 
€ 3.000,-- kunnen besteden. 
De hondenclub rekent op uw stem!!!! 
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De 5 slimste hondenrassen 
 
Hondeneigenaars zijn er al langer van overtuigd: hun harige viervoeter 
is niet (altijd) zo dom als hij er uit ziet. Maar hun trouwe viervoeter kan 
slimmer zijn dan zij hebben gedacht: sommige hondenrassen slagen 
erin een basisvorm van rekenen en taalbegrip onder de poot te krijgen. 
 
De Bulldog is één van de domste honden. Dat maakt een slimme hond 
even slim of zelfs slimmer dan je tweejarige. Maar niet elke hond is 
even slim. Border collies zijn de aller slimste, Afghaanse honden de 
domste. "De gemiddelde hond heeft een taalkundige ontwikkeling van 
een menselijke tweejarige. Dat wil zeggen dat ze zo'n 165 woorden, 
gebaren en signalen kunnen begrijpen", legt de Canadese 
hondenexpert Stanley Coren uit. "De top-20 procent van de honden 
kunnen tot 250 woorden en gebaren leren en begrijpen. Dat is 
hetzelfde niveau als een kleuter van 2,5."  
 
Coren analyseerde studies over de intelligentie van honden en 
ontdekte dat honden tot vier of vijf kunnen tellen en eenvoudige fouten 
in rekensommen kunnen opmerken. Om dit te testen werd de honden 
geleerd te kijken naar hoe een snoepje en daarna nog een verdween 
achter een scherm. Daarna werd het scherm opgeheven, waardoor de 
snoepjes weer zichtbaar werden. Als er een snoepje te veel of te 
weinig lag, keken de honden langer alsof ze in de war waren. ,,Dat 
bewijst dat honden weten dat één plus één twee is, en niet één of 
drie", concludeert Coren.  
 
5. Dobermann 
Onuitputbaar, dapper en wil graag werken. Staat bekend als een 
dominante hond, maar dit zijn ze niet allemaal. Kan goed getraind 
worden zolang er van pup af aan begonnen wordt. 
 
4. Golden Retriever 
Loyaal, geduldig, perfect met kinderen, alles wat mensen zoeken in 
een familiehond. Door hun grote intelligentie is dit ras perfect bij 
gehoorzaamheid training en het leren van trucjes. 
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3. Duitse Herder 
Vaak ingezet als politiehond dankzij zijn intelligentie en zijn drang om 
de baas te beschermen. 
 
2. Poodle 
Ja, het klopt echt, de Poodle staat op de 2e plaats als het gaat om 
intelligente honden. De hond is perfect te trainen, maar vind het erg 
lastig om alleen te zijn. 
 
1. Border Collie 
De Border Collie is slimste van allemaal. Deze hond moet een doel 
hebben in zijn leven en niet de hele dag alleen gelaten worden. In 
zowel de agility, gehoorzaamheid als drijf wedstrijden zijn de Border 
Collies vaak de uitblinkers. 
 
Bron: Uitgelatenhond.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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Driejarige hond eet 43 sokken 
 
Een 3-jarige Deense Dog uit de Amerikaanse stad Portland heeft 43 
sokken opgegeten. Dit constateerde een dierenarts tijdens een 
operatie van de maag van de hond. Dat schrijft Oregon Live 
woensdag. 
 
Toen de baasjes van de hond opmerkten dat hun dier wel erg vaak 
braakte, brachten ze hem naar de dierenarts. Daar maakte de arts een 
röntgenfoto van de maag van de hond. Op de foto zag ze een 
onverklaarbare brei van vreemde materialen, waarop de hond onder 
het mes moest. Tijdens een twee uur-durende operatie werden er 
meer dan 43 sokken uit de maag van het dier verwijderd.  
 
De dierenkliniek noemt het "misschien wel de vreemdste gebeurtenis 
ooit". Met het verhaal wonnen ze een prijs tijdens een jaarlijkse 
prijsuitreiking van het tijdschrift Veterinary Practice News over 
vreemde voorwerpen die dieren hebben ingeslikt. Zo waren er eerder 
gloeilampen en badeendjes in magen gevonden. 
 
De hond mocht een dag na de operatie naar huis en maakt het 
momenteel goed, schrijft de Amerikaanse nieuwssite. 
 
Bron: NU.nl 04-09-2014 
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Nuttigen van vreemde voorwerpen 
 
Symptomen: Het dier kan gaan braken, verminderde eetlust tonen, 
geen ontlasting hebben, in het meest ongunstige geval kan het 
voorwerp het dier perforeren wat dramatische gevolgen kan hebben. 
Er hoeven zich echter geen symptomen voor te doen. 
 
Behandeling: Afhankelijk van het voorwerp, de tijd tussen opeten en 
de melding bij de dierenarts en de klachten. Mogelijk kan je de hond 
laten braken, inhullend voedsel geven, opereren of een endoscopie 
uitvoeren. Laten braken is vaak de meest eenvoudige en snelle 
oplossing maar niet in alle gevallen. Wanneer er een scherp voorwerp 
ingeslikt is, is dit af te raden. Ook bij etsende stoffen zoals 
schoonmaakmiddelen, vetten of oliën kan je dit beter niet laten doen. 
Deze vloeistoffen kunnen namelijk de luchtpijp inlopen. Ook bij een 
verminderd bewustzijn, sufheid, sloomheid of heftige krampen kan het 
dier beter niet braken. 
 
Neem daarom dan ook direct contact opnemen met de dierenarts! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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Stamboomnamen 
 
Iedere hond heeft natuurlijk een leuke, duidelijke roepnaam maar hoe 
zit dat met de naam van een rashond met een stamboom. Dit is vaak 
een lange naam die nou niet echt praktisch is om je hond te roepen.  
Naar namen als “Woollahra’s Happy Harmony” of “Gembaek’s What 
an Affair of Music” gaat je hond echt niet luisteren. Maar hoe ontstaan 
deze namen eigenlijk? 
 
Om rashond te zijn moet een hond voldoen aan 3 voorwaarden: 
beantwoorden aan de kenmerken die voor zijn ras in de standaard zijn 
vastgelegd, als rashond bij een stamboek geregistreerd staan, en een 
vader en moeder hebben die tot hetzelfde ras behoren. 
 
De naam op het certificaat van de Raad van Beheer is de naam die de 
fokker aan zijn netgeboren puppy’s meegeeft. Het verzinnen van de 
naam in Nederland is niet aan regels gebonden.  
Een fokker hanteert vaak wel een vast patroon. De lange hondennaam 
ontstaat meestal uit de kennelnaam en een thema.  
 
Zo koppelt een fokker vaak een letter aan het nest. In het 1e nest 
beginnen alle namen met een “A”, het 2e met een “B”.  
Ook komt het veel voor dat een fokker een thema aan een nestje 
puppen koppelt. Veel gebruikt zijn namen gebaseerd op liedjes van 
een bepaalde artiest en zo kan dus een naam ontstaan als Sound of 
Silence of Waro’s Legacy. 
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Voor vragen, wijzigingen in het lidmaatschap, 
adreswijzigingen, inzenden teksten of ideeën 
voor het Blafnieuws en mailing van de 
hondenclub, kunt u terecht bij dit mailadres.  
 
info@hondenclubdepolderwakers.nl 
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Hondenspreekuur 
 
Ditmaal in het hondenspreekuur “Diabetes Mellitus” of wel suikerziekte 
bij de hond. Suikerziekte komt ook bij honden en katten voor en is te 
vergelijken met diabetes bij de mens. Bij suikerziekte gaat er iets mis 
in het lichaam bij het verwerken van suikers. 
 
Suiker 
Suiker is een belangrijke bouwstof en een bron van energie. Suiker 
komt op verschillende manieren voor in voedsel, zoals glucose, 
fructose of als samengestelde suikers zoals zetmeel. Samengestelde 
suikers zijn ketens van een aantal suikerdeeltjes aan elkaar. Deze 
worden in de darmen afgebroken tot enkelvoudige suikers. In de 
dunne darm kan suiker worden opgenomen in het bloed.  
Suiker kan worden omgezet in energie. Als aan de energiebehoefte 
voldaan is, kan suiker worden opgeslagen in de lever en de spieren 
(als glycogeen) of worden omgezet in vet. 
 
Wat is suikerziekte 
Normaalgesproken wordt suiker door het lichaam verwerkt met behulp 
van het hormoon insuline. Insuline zorgt ervoor dat suiker vanuit het 
bloed in de lichaamscellen komt en daar wordt omgezet in energie. Als 
er te weinig wordt aangemaakt, dan blijft er teveel suiker in het bloed 
zitten. 
 
Symptomen 
Symptomen die erop kunnen wijzen dat uw hond diabetes heeft, zijn: 
meer drinken, meer plassen, veel eetlust/honger, vermageren en later  
braken, sloom en zwak worden. 
Ook kan de hond uiteindelijk minder goed gaan zien doordat de lens 
troebel wordt (cataract, ook wel “staar” genoemd). Dit is vaak te zien 
doordat het oog van binnen een wittige waas lijkt te hebben. 
 
Diabetes komt bij alle hondenrassen voor. Op basis van een Engels 
onderzoek wordt geschat dat 0,3% van de honden te maken krijgt met 
diabetes. Een verhoogd risico is aangetoond bij de Alaska Malamute, 
Chow Chow, Dobermann, Engelse Springer Spaniël, Finse Spits,  
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Golden Retriever, Labrador Retriever, Dwergschnauzer, Old English 
Sheepdog, Poedel, Schipperke en West Highland White Terriër. 
 
Behalve de erfelijke aanleg kan ook overgewicht leiden tot 
verminderde gevoeligheid voor insuline en dus suikerziekte. 
 
Behandeling van diabetes: insuline 
Diabetes mellitus kan vaak goed behandeld worden, maar daarbij is 
het belangrijk dat de eigenaar zich goed aan de voorschriften houdt. 
Behandeling met medicijnen is vrijwel altijd nodig. Meestal moeten 
honden tweemaal per dag een onderhuidse injectie met insuline 
krijgen. De eigenaar moet dus leren om dit zelf te geven. Dit moet 
gedaan worden vlak voor het eten zodat de insuline kan worden 
gebruikt om de suikers die de hond uit het eten haalt, vanuit het bloed 
naar de cellen te brengen. Op tijd voeren is dus belangrijk! Als u niet 
voert, wordt door de werking van de insuline het gehalte aan suiker in 
het bloed te laag en dat is gevaarlijk. 
 
Naast medicatie zijn er ook andere maatregelen nodig om die de 
gezondheid van de hond ten goede komen. 
Afvallen bij te dikke honden en een speciaal dieet voor honden met 
diabetes zijn vaak nodig. Voor honden wordt een dieet met veel vezels 
en met samengestelde suikers (koolhydraten) aangeraden, en zo min 
mogelijk enkelvoudige suikers. Door samengestelde koolhydraten te 
gebruiken, die eerst moeten worden afgebroken in de darmen, duurt 
de opname van suikers in het bloed langer en is deze gelijkmatiger 
verdeeld over de tijd dan als er enkelvoudige suikers worden gegeven 
die meteen het bloed in gaan. Ook de vezels vertragen de opname 
van suikers in de darm. 
 
Regelmaat in de tijdstippen en hoeveelheid van voer en beweging is 
belangrijk, omdat de hoeveelheid medicatie daarop moet worden 
afgestemd. 
Als de diabetes door een juiste behandeling goed onder controle wordt 
gehouden, kan de hond hiermee een vrijwel normaal leven leiden en 
even oud worden als een hond zonder diabetes. 
 
Bron: LICG 



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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Lichaamstaal van de hond in beeld 
 
Voor (toekomstige) honden eigenaren is het zeer belangrijk het 
lichaamstaal van de hond te begrijpen. Door de verschillende 
houdingen en gedragingen te kunnen interpreteren, weet je hoe je 
hond zich voelt en kun je daar op inspelen. Ook bij het benaderen van 
vreemde honden is het heel handig als je kunt zien of hij dit wel graag 
wilt. Vergeet niet je eigen lichaamstaal. Net als dat jij je hond 
observeert, doet hij dat ook en misschien nog wel beter! Of je boos of 
gelukkig bent, je hond ziet (of ruikt) het direct aan je houding, je 
gezichtsuitdrukking en je ademhaling. Let bij de hond vooral op zijn 
houding, oren, snuit, vacht en staart. Hoe beter je je hond kan 
begrijpen hoe beter jullie band wordt. Hiervoor zijn door striptekenaar 
Lili Chin, leuke en overzichtelijke tekeningen gemaakt. 
 
Bron: Uitgelatenhond.nl 
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