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

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

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

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

Secretaris:

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

Penningmeester:

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

Bestuurslid:

Johan Wijfje

06 815 53 669

Trainers:

Cees Bijlemeer
Luc Verduijn
Renate Kolb
Jet Kalshoven

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

Blafnieuws:

Guido de Gier
info@hondenclubdepolderwakers.nl

Webmaster:

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

Ereleden:

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

Bankrekening:
KvK:

1013.94.667 Rabobank Nieuwkoop
40446358
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Uit de bestuurskamer
De examens blijven toch een spannend moment voor hond en baas.
Gespannen koppies die het veld opkomen en sommigen opgelucht en
blij als het voorbij is, maar ook sommigen met twijfel…..hebben we het
gehaald? De training is voor iedereen natuurlijk een uurtje van plezier
en bezig zijn met je hond, maar toch is het leuk als een examen
gehaald wordt. Het liefst nog met mooie cijfers zodat je met een goed
gevoel naar het volgende niveau mag doorstromen.
Vooral bij de EG-ers was het aantal geslaagden hoog. In de hogere
niveaus en bij de behendigheid was er een wat meer wisselend
resultaat, maar over het algemeen zijn de trainers tevreden.
Na de examens zijn er helaas altijd mensen die het genoeg vinden en
stoppen. Het ontbreekt velen aan tijd of de hond luistert al goed
genoeg. Dat ene uurtje even iets leuks en anders doen met je hond,
daar maak je toch tijd voor vrij. Gelukkig zijn er ook weer veel nieuwe
aanmeldingen. Ondanks de crisis keizen toch veel mensen voor een
nieuw hondje. De nieuwe groepen worden nu weer samengesteld uit
doorstromers en nieuwe leden. Allen veel plezier met de nieuwe
lessen!!
Ook was er minder goed nieuws van onze voorzitster. Kortgeleden
heeft Wendy afscheid moeten nemen van haar moeder. Via deze weg
wil zij iedereen bedanken voor het medeleven en mooie kaarten. Dit
heeft haar erg goed gedaan.
Rest mij nog om iedereen een fijne feestmaand te wensen met een
leuke sinterklaas, prettige kerstdagen en een goed 2013.
Namens het bestuur, Guido
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Agenda

Kerstvakantie:

In week 52 en week 1
is er geen training!!!

Laatste les in 2012:

Donderdag 20 december
Eerste les in 2013:

Dinsdag 8 januari

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

De Haan petfood
Fabrikant van honden- en
kattenvoedsel in blik

Hogedijk 8 Aarlanderveen
0172 – 573239

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

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

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

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

-

lidmaatschap
gezinslid

€ 12,50
€ 8,--

per jaar.
per jaar.

-

Puppycursus
EG
GG1
GG2
Behendigheid

€ 45,-€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50

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

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

Hier mag de hond niet poepen……….en hier ook niet!!

Hier is het verboden voor honden…..…en hier ook………….……en hier???

Of toch wel maar dan aan de lijn……
Voor meer opmerkelijke borden, kijk op: www.inzichten.nl/hondenborden
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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 vrijdagavond speciale verenigingsavond van 19.00 tot 21.00 uur.
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Uitslag geslaagden examens 8 en 10 november 2012
EG
1. Petra Quakkelaar met Sammy
Jet Kalshoven met Ruby
2. Erika Middag met Jimmy
3. Ineke Hoogervorst met Puk
Sharon Verlaan met Shadow
Thea Bijlemeer met Nina
Jari Turk met Jill
Marina Look-Jansen met Tyson
Anja Dhont met Rover
Jeroen Look met Odie
Ricardo Hartsink met Bo
Marenthe de Vos met Hummer

62 punten (Superieur)
62 punten (Superieur)
60 punten (Superieur)
58 punten (Cumlaude)
58 punten (Cumlaude)
57 punten (Cumlaude)
56 punten (Cumlaude)
56 punten (Cumlaude)
56 punten (Cumlaude)
55 punten
52 punten
41 punten

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

Stephanie van Kessel met Thysia
GG1
1. Amber Borghuis met Zara
2. Feline Lanooy met Jenna
3. Linda Verduijn met Elmo
Wim Blok met Rex
René v/d Brink met Rico

80 punten (Cumlaude)
78 punten
76 punten
73 punten
64 punten

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

Lenie Kempen met Toets
Narida v/d Geer met Guus
Sharon Dobbe met Terry
Margriet Granneman met Boris
Agatha Kammeraad met Nolan
Raymond Lanooy met Billy
Jeannet Vogelaar met Diesel
GG2
1. Irene Belmer met Benji

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

Petra Veenendaal met Gina
Margot v/d Neut met Sepp
Wendy Vermey met Shadow
Behendigheid 2 (max. 5 fouten)
1. Wesley Vermey met Shadow

1 fout tijd 1:51

Behendigheid 3 (max. 2 fouten)
1. Bea van Trigt met Dolly

1 fout tijd 1:53

Behendigheid Super (0 fouten)
1. Kevin Huiberts met Mayka
Paulien Roos met Kyra
Leo Herrewijn met Diessel

0 fout tijd 1:35
3 fout tijd 1:31 (gezakt)
5 fout tijd 1:51 (gezakt)

Behendigheid Superieur (0 fouten)
Jet Kalshoven met Pippi
Guido de Gier met Bikkel

1 fout tijd 1:31 (gezakt)
1 fout tijd 1:43 (gezakt)

Int. transportbedrijf

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

www.rijnbeek-dier.nl
Het adres voor alle:
hondenmanden, vetbedden (vele merken), hondenvoer, halsbanden/riemen, voerstandaards met
rvs-bakken, ontwormmiddelen en vlooienbestrijdingsmiddelen, vele soorten beloningskoekjes en botwerk.
rookartikelen, shell gas, petroleum, bier en tuinzaden.
**Staatsloten, lotto en krasloten**
Bij inlevering van deze advertentie € 10,-- korting op 15 kilo balen van:
Royal Canin Pro Plan Euro premium en Eukanuba
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Hondenmoppen
Een grote hond zit in het bos grommend te poepen. Op een gegeven
moment komt er een konijntje naast hem zitten om er ook een paar
dropjes neer te leggen. De hond kijkt grommend omlaag naar het
konijn en vraagt, "blijft bij jou de stront ook zo aan je vacht plakken?
"Nee, zegt het konijn daar heb ik geen last van"
"Dan is het goed", zei de hond en hij pakte het konijn en veegde er zijn
kont mee af!
Wat zegt: naf naf, naf naf? ………Een hond met een hazenlip.
Een blinde man stapt een warenhuis binnen met zijn hond. In het
midden van de winkel pakt hij de hond beet en begint de hond, aan de
lijn, boven zijn hoofd rond te slingeren. Een verontruste verkoper stapt
op hem af en vraagt schuchter of hij de man kan helpen. "Nee, dank u
wel", zegt de blinde man, "ik kijk even rond".
In de bus zit een jonge man tegenover een aardige dame met een
hondje op haar schoot. Om een gesprek aan te knopen, zegt de man
"Ik wou dat ik dat hondje was."
Waarop de dame zegt: "Dat weet ik nog zo net niet", ik ben met hem
onderweg naar de dierenarts om hem te laten castreren.
Dame: "Ik ben met een wonderbaarlijke man getrouwd".
Vriendin: "Hoezo dan?"
Dame : "Nou, hij gaat 's avonds met de hond uit en komt 's morgens
met een kater terug.

Natuurlijk schoon! HC de Polderwakers
We kunnen in prachtige bewoording uiteenzetten wat hygiëne en smetteloosheid
allemaal inhoudt, maar schoonmaken is vooral iets wat gewoon gebeuren moet.
Familiebedrijf Blom schoonmaakorganisatie B.V. reinigt met de modernste apparatuur,
werkt louter op milieuvriendelijke basis en weet aan welke kwaliteitseisen leef- en
werkruimten dienen te voldoen. Wij zorgen niet voor niets al ruim 30 jaar voor spic en
spannen woningen, kantoorruimten, garages, trappenhuizen, bedrijfskantines, maar
ook containers. Ooit begonnen als glazenwasserij zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een
gerenommeerde schoonmaakorganisatie met 25 enthousiaste, ervaren werknemers.
Maak het uzelf gemakkelijk, neem vandaag nog contact met ons op!
Blom Schoonmaakorganisatie B.V.
Energieweg 55
2421 LX Nieuwkoop
Telefoon: 0172-570053
Fax: 0172-579984
E-mail: schoonmaak@blom-groenboen.nl
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Hondenspreekuur
In het hondenspreekuur van deze keer gaat het over coprofagie,
of te wel de neiging om poep te eten.
Veel honden hebben last van coprofagie. Het kan gaan om hun eigen
uitwerpselen of die van andere honden, maar ook om uitwerpselen van
andere diersoorten, zoals konijnen, paarden en schapen.
Het eten van poep is niet zonder gevaar. Het kan leiden tot worm- en
andere infecties, maar ook diarree of vergiftigingsverschijnselen
komen voor. Vergiftiging kan worden veroorzaakt door resten van
bestrijdingsmiddelen, zoals ontwormingsmiddelen in paardenmest.
Hondenrassen met het zogenaamde MDR-1 gen defect, zoals
sommige Collies, zijn zeer gevoelig voor die gifstoffen.
‘Geheim’ gedragsprobleem
Coprofagie wordt vaak niet direct ter sprake gebracht als probleem
door de eigenaar bij de dierenarts of gedragsdeskundige, omdat
eigenaren het een vervelend onderwerp vinden of er niets bijzonders
in zien. Uit Nederlands onderzoek blijkt echter dat van 517 honden met
gedragsproblemen, 45% daarbij ook een vorm van coprofagie heeft.
Van deze groep honden bleek één op de 10 de neiging specifiek
hondenpoep te eten. De aandoening blijkt vaker voor te komen bij
teven en daarnaast bij gecastreerde/gesteriliseerde honden,
waarschijnlijk omdat die in het algemeen geneigd zijn om meer te eten.
Qua hondenrassen zijn het vooral de Retrievers waarbij coprofagie
veel voorkomt.
In de maag of tussen de oren?
Coprofagie kan een medische oorzaak of een gedragsoorzaak
hebben. Medisch kan er bijvoorbeeld sprake zijn van
maagdarmproblemen of een alvleesklierafwijking, waardoor de hond
een verhoogde eetlust heeft. “Als honden ineens last krijgen van
coprofagie kan dit wijzen op een medische oorzaak”, vertelt Isabelle
van Eijk, dierenarts bij de Gedragskliniek voor Dieren van de
Universiteit Utrecht.
“Anders dan vaak gedacht, is er zelden sprake van een tekort aan
voedingsstoffen in het voer, waardoor de hond poep wil gaan eten.
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Wel kan coprofagie ontstaan wanneer een hond plotseling ander
voedsel krijgt dan hij gewend is. Bijvoorbeeld brokken in plaats van
vers vlees dat een heel andere consistentie heeft. Dan kan een
langzamere overgang van het ene naar het andere voer helpen.”
Lekker...
Vaak is coprofagie het gevolg van verstoord gedrag. Dat kan
simpelweg verveling en aandachtvragend gedrag zijn. Honden weten
feilloos hoe ze hun baasje blij of boos kunnen krijgen om zichzelf te
voorzien van aandacht: ongeacht of dit nu positieve aandacht is of
niet. Ook stress en angst kunnen bij honden coprofagie doen
ontwikkelen. Natuurlijk zijn er ook honden die het ‘gewoon lekker’
vinden, zeker wanneer het om half verteerd voedsel of uitwerpselen
van dieren als paarden, konijnen en schapen gaat.
Gedragsproblemen oplossen
Wanneer je hond plotseling last heeft of krijgt van coprofagie, terwijl hij
dit nooit eerder heeft gehad, is de dierenarts de eerst aangewezen
persoon om te onderzoeken of er een medische oorzaak zou kunnen
spelen. Isabelle: “Bij coprofagie door gedragsproblemen kun je als
eigenaar zelf wat doen om te proberen dit op te lossen. Om verveling
weg te nemen, kun je je hond meer uitdagende activiteiten geven
zoals speuren, rennen, apporteren of het
aanbieden van bijvoorbeeld
voerspeeltjes/puzzels. Eet de hond alleen poep
wanneer de eigenaar erbij is, kan er sprake zijn
van aandachttrekkend gedrag. De kunst is dan
dit gedrag consequent te negeren en niet te
‘belonen’ met een terechtwijzing (en dus
aandacht).
Wanneer de hond echt houdt van de smaak
van uitwerpselen, is voorkomen een belangrijke
optie. Dat kan zowel door plekken met
uitwerpselen van wilde of huisdieren te
vermijden als door eigen uitwerpselen van de
hond direct op te ruimen.
Bron: www.dierennieuws.nl/honden 19-03-2012
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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

Fa. J.P. Verhaar
Fourage-, graan- en kunstmesthandel
Uw adres voor:
KONIJNEN-, HONDEN-, KIPPEN- EN DUIVENVOER
Voorweg 37 te Noorden, tel: 0172 408 405
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Honden en vuurwerk
Een maand lang ellende
Oud en Nieuw. En dus knallen maar. Vaak begint de ellende al voor in
december; ook al is het verboden. Er zijn heel veel honden, die
doodsbang zijn voor dat knallen. Sommige raken helemaal in de
stress, slaan op hol of rennen in blinde paniek drukke verkeerswegen
over. Levensgevaarlijk! Andere kruipen diep weg in een hoek of ‘klem’
onder een bed of kast.
Omdat de ellende vaak al voor in december begint hebben de stakkers
een maand lang geen leven. En het lijkt wel of niemand rekening met
ze houdt. Baasjes en bazinnetjes knallen er soms zelf ook nog eens
lustig op los.
Op Oudejaarsavond hebben heel veel huisdieren een pilletje nodig om
rustig te worden. Die medicijnen zijn echter niet geschikt om
wekenlang iedere dag te geven. Gelukkig hebben we in de
homeopathie en in de kruidengeneeskunde extra middelen. En die zijn
een stuk veiliger. In een aantal gevallen zijn de homeopathische
middelen en kruiden echter onvoldoende effectief. Dan moeten we wel
gebruik maken van de wat ‘zwaardere’ reguliere middelen. Zeker als
tijdens de jaarwisseling het kabaal zo overweldigend is.
Gedrag van de eigenaar
Natuurlijk proberen we een hond ook te wennen aan geluid.
Op onze hondenclub zal gedurende de maand december één van de
trainers tijdens de les met een luchtdrukpistool enkele schoten lossen.
Bedenk, dat uw dier in een onbekende situatie kijkt hoe ú op bepaalde
dingen reageert. Schrik dus zelf ook niet van vreemde geluiden en
probeer dingen waar uw dier angstig voor is of kan zijn volstrekt te
negeren. Op die manier geeft u aan, dat het niets is om je druk om te
maken.
Schrikt het dier toch, beloon het dan niet door hem hiervoor te
troosten, maar negeer de hond volledig. En laat de hond vooral niet
schrikken van uw gedrag om 12 uur middernacht. Het is toch schrikken
voor een hond, als plotseling alle mensen elkaar om de nek vliegen en
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buiten tegelijkertijd de hel losbarst. Dat is toch op z’n minst
alarmerend?
Ga niet met een hond buiten dicht bij het vuurwerk staan kijken. De
kans dat er vuurwerk dicht bij de hond terecht komt is erg groot en
daardoor kan de hond in de toekomst zeer angstig voor vuurwerk en
andere knallen worden.
Tijdens Oud en Nieuw de gordijnen sluiten, het licht aanlaten en een
muziekje aanzetten.
Geef uw hond tijdens het vuurwerk een lekker bot of een nieuw
speeltje.
Laat uw hond op oudejaarsavond vóór 22.00 uur en aangelijnd uit.
Laat tijdens het vuurwerk iemand bij de dieren blijven. Laat de 12.00
uur omhelzingen rustig verlopen en begin bij de hond!!
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Kleurplaat
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Hallo beste leden,
Hier een OPROEP uit de kamer van de penningmeester.
Er heeft in het begin van het jaar al een stukje in het
blafnieuws gestaan over dit zelfde onderwerp.
Wellicht heb je er al van gehoord, maar het gaat
over het machtigingformulier. Het heeft veel
voordelen voor de vereniging maar ook voor jou!
De eerste machtigingen zijn al verwerkt naar
alle tevredenheid. Het scheelt de vereniging
brieven te versturen als het lidmaatschap nog
niet is voldaan. En, wie kent het niet. De trainer die je
even apart neemt omdat het cursusgeld nog niet voldaan is. Ik weet
zeker dat dit in 99% van de gevallen geen onwil is. Maar meer een feit
dat je steeds minder vaak geld op zak hebt. En als je het dan bij je
hebt, dan is het net te weinig. Voor de mensen, waaronder ook ik, de
ideale manier van betalen: machtigen. De formulieren zijn achter de
bar te verkrijgen. Ook kunnen de medewerkers je vertellen hoe je het
formulier moet invullen. Even voor de duidelijkheid, je kan 3
verschillende categorieën invullen. Lidmaatschap voor 1 persoon,
lidmaatschap voor de familie, deze 2 categorieën worden 1x per jaar
van uw bankrekening gehaald tot je aangeeft dit niet meer te willen. Dit
kan met een brief, maar ook gewoon via de mail. De derde optie is
cursusgeld. Dit is een 1-malige machtiging en het bedrag is afhankelijk
van de cursus die je volgt. Aan iedereen het verzoek om hier zoveel
mogelijk gebruik van te maken. Het gebruik van de machtiging zorgt er
ook voor dat er niet teveel cash geld in de kantine aanwezig is.
Iedereen doet hier zijn voordeel mee. Als je nog vragen of
opmerkingen hebt, dan hoor ik dat graag. Heel veel trainplezier!
Daniël van der Meer
Penningmeester HC de Polderwakers

