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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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’t Jaar is weer om…  
 
Het jaar zit er alweer bijna op. Een jaar met schade, inbraak 
opknappen en vernieuwen. Het terrein en het clubhuis zien er 
ondertussen weer netjes uit. Nu de keuken nog even aanpakken.  
We hadden natuurlijk ook een zeer geslaagde clubdag met veel 
enthousiaste deelnemers. En laatst weer de examens met blije 
baasjes en minder gelukkige. Het wordt nog een keertje overdoen of 
doorstromen naar een hoger niveau. Maar blijf vooral oefenen en 
trainen met je hond. Honden hebben leiding nodig, dat geeft ze 
duidelijkheid en rust. En een avondje training is een leuke manier om 
te werken aan de band tussen de baas en hond. 
 
Een andere manier van ontspannen is de strandwandeling die de club 
wil organiseren als opener van het nieuwe jaar. Verderop in het boekje 
leest u meer over de datum en locatie en vooral hoe u zich kunt 
opgeven. 
 
Geniet van de feestdagen en houdt een beetje rekening met uw hond 
tijdens het vuurwerk. 
 
Het bestuur van Hondenclub de 
Polderwakers wenst u prettige 
kerstdag en een goed 2014. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dinsdag 7 januari en  
Donderdag 9 januari 2014 

 
    1e lessen in het nieuwe jaar. 

Kerstvakantie 
week 52 en week 1 

 
Van 23 december t/m 3 januari 

zijn er geen trainingen!! 
 

Strandwandeling 
 

Strand Langevelderslag 
 

Zondag 19 januari 2014 
Aanvang: 12.00 – start 12:30uur 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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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Populaire hondennamen 
 
Luna blijft de populairste hondennaam, zo blijkt uit onderzoek van 
Huisdierenverzekeringen.nl. Vorig jaar had Luna, Max al verdreven 
van de 1e plaats en ook in 2013 blijft Luna de meest populaire 
hondennaam. De eigenaren van honden zijn in hun naam keuze 
traditioneler, alleen Bella is nieuw in de Top 5. Al zien we bij de 
hondennamen ook veel creativiteit. Denk daarbij aan artiestennamen 
zoals Bieber, Bowie en Elvis. Hoewel vaak gezegd wordt dat 
eigenaren van honden andere mensen zijn dan eigenaren van katten 
blijken ze in hun naamkeuze veel overeenkomsten te hebben. 
 
De landelijke top 5:   De Polderwakers top 5:  
1. Luna      1. Bowie(y)   
2. Max       2. Shadow     
3. Diesel      3. Senna     
4. Bo     4. Boy        
5. Bella    5. Boris   
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Uitslag geslaagden examens november 2013 
 
EG 

1. Rob Kooij met Kiara   59 punten (Superieur) 
2. Eline Spoelder met Penny  54 punten  
3. Joke van Boxtel met Balou  52 punten 

Marieke v/d Meer met Mayla  46 punten 
Anouk Houdijk met Lana  44 punten 
Els v/d Meer met Hazel  44 punten  
Hein Rozema met Buddy  43 punten 
Janneke van Zaal met Bentley 42 punten 
 
Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de 
“verplichte zes(sen)”: 
Jasper van Raaijen met Sara 52 punten 
Hans de Frankrijker met Driekus 45 punten 
Jan de Jong met Bella  41 punten 
Ton van Winden met Carol  37 punten 
Danny Pen met Chika  35 punten  
Wilma Wijfje met Lena  35 punten 

 Lia de Lange met Senna  32 punten 
 Max Breedijk met Morgan   -- punten 
 
GG1 

1. Almira Duijst met Nino  70 punten  
 

Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de 
“verplichte zes(sen)”: 
Yvonne Vreugdenhil met Flash 47 punten 
Edwin van Berkel met Sacha  47 punten 
Kim Ende met Tess   46 punten 

 
GG2 

1. René v/d Brink met Rico    98 punten 
 
Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de 
“verplichte zes(sen)”: 
Luc Verduijn met Elmo    99 punten  
Agatha Kameraad met Nolan   93 punten 
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Behendigheid 1 (max. 9 fouten) 
1. Jet Kalshoven met Ruby  0 fout tijd 1:58 
2. Sharon Verlaan met Shadow  5 fout tijd 2:53 
3. Margriet Granneman met Borus 6 fout tijd 2:12 

 
Agatha Kameraad met Nolan  3 fout  tijd 2:12 (vast) 
René v/d Brink met Rico  (gezakt) 

 
Behendigheid 2 (max. 5 fouten) 

1. Tim Verduijn met Elmo  2 fout tijd 1:39 
 

Wendy Vermey met Shadow  8 fout  tijd 3:02 (gezakt) 
 
Behendigheid Super (0 fouten) 

1. Guido de Gier met Bikkel  0 fout tijd 2:26 
      
Leo Herrewijn met Diessel  4 fout tijd 1:43 (gezakt) 

      (sanitaire stop) 
Behendigheid Superieur (0 fouten) 

1. Jet Kalshoven met Pippie  0 fout tijd 1:27  
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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:                               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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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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Designerhonden: aparte kruisingen 
 
Een designer dog (ook wel hybride hond genoemd) is geen apart 
hondenras (nog niet), maar een hond die ontstaat door 2 zuivere 
hondenrassen te gaan kruisen. In met name Amerika hebben heel wat 
bekende mensen een zogenaamde Designer Dog. Een trend die niet 
meer weg te denken is. Over dit soort kruisingen bestaan veel 
verschillende meningen. Sommigen vinden dat er minder kans is op 
afwijkingen aangezien een aantal afwijkingen rasgebonden zijn en er 
over het algemeen minder inteelt plaatsvindt. Anderen vinden weer dat 
er meer kans op afwijkingen is omdat er veel minder wordt getest en 
de fokkers over het algemeen minder ervaring hebben. Wil je zo veel 
mogelijk weten over elke kruising, lees dan ook de rasomschrijvingen 
van de twee soorten rassen waarmee gekruist is. 
 
Puggle 
De puggle is een van de populairste 
nieuwe kruisingen, een combinatie van 
de mopshond (pug) en de beagle. Hij 
staat bekend om zijn eigenwijze 
persoonlijkheid en schattige uiterlijk. De 
puggle heeft de rimpels van hun mops 
ouders en de lange snuit, oren en staart 
van de beagle. Verder zijn ze vrolijk, levendig, lief en speels van 
karakter. De opvoeding bij deze honden moet in het teken staan van 
belonen, eerlijkheid en geduld.  
 
Cockapoo 
Deze kruising tussen een Cocker Spaniel 
en een Poedel (meestal een 
Dwergpoedel) wordt al enige tijd 
doelgericht gefokt. Toch verschillen 
Cockapoo's nog steeds sterk qua 
vachttype en kleur. Het is een schattig 
klein hondje met de persoonlijkheid van 
een gekke clown, de Cockapoo is een van 
de eerste “designer honden” die in de jaren ’60 werd gefokt. Ze zijn 
intelligent, vrolijk en actief. Deze honden zijn ideaal voor mensen die 



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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last hebben van allergieën omdat weinig huidschilfers en haren 
produceren.  
 
Labradoodle 
De bekenste onder alle kruisingen. De 
Labradoodle, is een kruising tussen een 
Labrador Retriever en een Poedel. De 
Australische Labradoodle is onder andere 
speciaal gefokt voor mensen met een 
allergie voor honden, voornamelijk omdat 
deze niet verhaart. Ook zou dit ras zeer 
geschikt zijn als geschikt zou zijn 
als blindengeleidehond. Hij komt voor in 
verschillende kleurvariëteiten als 
zilverkleurig, wit, rood, zwart, goudkleurig en bruin. De labradoodle is 
gek op water, heeft een boel humor en een sterk apporteer instinct.  
 
Goldendoodle 
De Goldendoodle is een kruising tussen een 
Golden Retriever en een Poedel. Deze hond is in 
eerste instantie gefokt om honden te krijgen die 
geen tot weinig haar verliezen, zodat mensen met 
een allergie ook kunnen leven met een hond. Het 
zijn intelligente, gehoorzame en sociale 
familiehonden. Veel van hun eigenschappen lijken 
op die van de Labradoodle.  
 
 
Maltipoo 
De Maltipoo is een kruising van de Maltezer en 
de Poedel en zijn populaire metgezellen en 
therapie honden geworden dankzij hun lieve en 
aanhankelijke karakter. Verder zijn ze sportief, 
vrolijk en alert. Een goede waakhond zijn ze 
niet. De Maltipoo kunnen de neiging hebben om 
koppig te zijn. Echter, ze zijn intelligent en staan 
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ze te popelen om hun baas te plezieren. Deze kruising is dus ideaal 
voor timide baasjes omdat ze makkelijk en snel leren.  
 
Jug 
De Jug is een schattige kruising tussen een 
Jack Russel en een Mopshond. Het 
karakter van deze hond is dus ook een mix 
tussen het karakter van een Jack Russell 
en een mopshond. Het is moedig klein 
hondje die heel wat beweging nodig heeft 
en waarschijnlijk ook een goede jager is. 
Een Jug heeft vaak de kleine oren en de 
krullende staart van de mopshond en een kortere snuit dan een Jack 
Russel. Het karakter van een Jug is meestal levendig, intelligent en 
sociaal.  
 
Cavachon 
De Cavachon is een leuke mix tussen een 
Cavalier King Charles en een Bichon 
Frise. Zoals bij de meeste designer 
honden of hybride honden is ook de 
cavachon speciaal gekruist om alle goede 
eigenschappen van de rassen te 
combineren in een nieuwe soort. Het is een kleine en robuuste hond 
met een vrolijk, ongecompliceerd, aanhankelijk en meegaand karakter. 
Meestal is hij daarom ook makkelijk op te voeden. Zijn vacht vergt wel 
enige verzorging zoals het regelmatig borstelen, wassen en knippen.  
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Chiweenie 
De Chiweenie is een kleine mix tussen 
een Chihuahua en een teckel. In Amerika 
wordt hij ook weleens de 'The Mexican 
Hotdog' genoemd en heeft zijn naam te 
danken aan: 'Chi' van Chihuahua en 
'weenie' aan het hotdog-achtige lijf van 
een Teckel. Ze zijn er in alle soorten, 
maten en kleuren. Over het algemeen zijn 
ze niet even klein en fragiel als een 
Chihuahua en ook niet even lang als de teckel. Meestal hebben ze 
grote vleermuis-achtige oren zoals die van de chihuahua en een iets 
wat gekrulde staart. De persoonlijkheid van een Chiweenie kan of op 
die van de chihuahua lijken of op die van de teckel.  
 
Bron: uitgelatenhond.nl 07-01-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HC de Polderwakers
 

 
 

Even voorstellen, nieuwe trainers 
 
De hondenclub is in de gelukkige omstandigheid dat er momenteel 3 
cursisten naast hun training ook een interne opleiding volgen om zelf 
ook trainer te worden. Ze staan al enige tijd zelf voor de groep en 
hebben het afgelopen examen voor het eerst mee beoordeeld. Tijd 
dus om even kennis te maken met Rene, Marenthe en Agatha (vlnr).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben Rene, 51 jaar oud en alweer 2½ lid van hondenclub de 
Polderwakers. Samen met onze boerenfox Rico zijn we begonnen met 
de puppycursus. Nu hebben we samen al 2 keer GG2 gehaald. Het 
verbaast me elke keer weer dat mijn hondje in staat is om zo goed te 
luisteren en opdrachten uit te voeren. Op straat tijdens het uitlaten 
krijgen we dan ook regelmatig complimentjes. Om zo actief bezig te 
zijn geeft ook een hele nauwe band met de hond. 
Momenteel trainen we behendigheid, ook met deze training verbaas  
ik me dat Rico daar zo enthousiast in is. Het is leuk als je hondjes en 
ook de baasjes ziet groeien tijdens de trainingen. Vandaar dat ook mijn 
belangstelling om trainer te worden werd geboren. Momenteel loop ik 
met de seniortrainers mee om zo veel mogelijk technieken eigen te 
maken en dit vervolgens weer uit te dragen naar de cursisten. Bij de 
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hondenclub is het prettig trainen, er is altijd een luisterend oor en er 
worden nuttige tips meegeven. 
 
Hallo mijn naam is Marenthe de vos en ben 24 jaar. Zelf heb ik 
3 Bordeauxdogs, genaamd Layla (3½ jr.), Hummer (3 jr.) en Buddy die 
wordt in januari 2 jaar.  
In het dagelijks leven werk ik voor DCRT en met dit bedrijf voorzien we 
allerlei feesten en evenementen van interieur en decoratie. Dit gaat 
van hele kleine feesten in de achtertuin tot super grote evenementen 
zoals Sensation White in de Amsterdam Arena! 
 
Zelf ben ik 3 jaar geleden bij de Polderwakers begonnen met Layla bij 
de puppen en was meteen erg enthousiast.  
We zijn tot de GG1 gekomen omdat Hummer er toen bij kwam en 
hij het meer nodig had dan Layla ben ik met hem verder gegaan. 
Hummer heeft tot de GG2 meegedaan alleen helaas geen examen 
gelopen ivm een blessure. 
Dan hebben we Buddy nog, hij doet ook mee aan de cursus en heeft 
EG reeds gehaald en gaat nu verder met de GG1. Alleen is dit 
met Hein omdat ik zelf nu bezig ben met training geven. 
Op dit moment train ik met Taco (de hond van Kees en Thea) waar 
mee ik de GG2 doe omdat ik deze met Hummer niet heb kunnen 
afronden.  
  
Mijn keuze om training te gaan geven is eigenlijk gekomen door het 
zelf trainen met de hond en de vooruitgang te zien die je bereikt! Elke 
les zie je weer dat het beter gaat en dat je na een half jaar trots  
kan laten zien wat jij je hond heb geleerd aan de examinator, daar ga 
je toch voor! Dit is ook mijn motivatie geweest om training te gaan 
geven en mensen te willen helpen met hun hond om ook dit doel te 
bereiken. Ik ben begonnen bij kees met mee kijken en helpen 
waardoor ik veel heb geleerd maar zeker nog heel veel moet leren! 
  
Ik geef les op dinsdag samen met Luc en Jeroen (zoon van Luc ), hier 
komt nog de donderdag bij alleen is het helaas heel druk op mijn werk 
wat dit nu dus nog niet toelaat. Elke week leer ik er weer iets bij en 
geeft het me een goed gevoel om na de les te zeggen super gedaan ik 
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zie jullie weer volgende week! Soms is het ook lastig en zal ik nog wel 
eens een foutje maken maar daar heb ik Luc voor om me te helpen. 
Tot op het veld!!  
 
Hallo allemaal, ik ben Agatha Kammeraad en ben getrouwd met Bram 
en heb 3 kinderen.  
Mijn grootste hobby zijn altijd honden geweest. Op dit ogenblik heb ik 
2 honden, een Tervuerense herder en een Border Collie. 
Toen onze kinderen klein waren, had ik helaas weinig tijd voor de 
hondensport. Ik heb ooit wel behendigheid, ring training en shows 
gelopen. Nu zijn de jongens groot en na het overlijden van mijn 
Tervuerense reu Boldie kwam er bij ons een nieuwe pup Nolan, 
uiteraard ook een Tervuerense herder. Daar we al wat ervaring met de 
hondenclub in Nieuwkoop hadden gehad en ook met andere 
hondenscholen, besloten we om terug te gaan naar De Polderwakers. 
Onze ervaring was dat dit toch de beste trainingsmethode was die bij 
ons paste. 
Het doorlopen van de cursus samen met Nolan en de gezelligheid 
onderling in de vereniging gaf mij een heerlijk gevoel en besloten we  
nadat de puppycursus afgelopen was, door te gaan met EG. Waarna 
de GG1 en GG2 met succes volgden. Nadat deze cursussen waren 
afgelopen was voor mijn de vraag: “en nu”? Kees kwam met de 
oplossing: “vind je het niet leuk om trainer te worden bij ons en ons 
team te versterken”? Een kinderdroom kwam uit: “ik mag gaan werken 
met honden“. Ik kan jullie vertellen dat ik er niet lang hoefde te denken 
om ja te zeggen.  
Jullie kunnen mij nu treffen op de dinsdag- of donderdagavond op het 
trainingsveld waar Kees me het een en ander probeert bij te brengen 
en om jullie te kunnen bijstaan tijdens jullie training. 
Toch sta ik zelf ook nog op 
het veld want je wilt bezig 
blijven met je hond. Op dit 
ogenblik zijn Nolan en ik 
bezig met Behendigheid 
en mag ik met de hond van 
Renate, Nina trainen in de 
GG2-groep.  
Een mooie uitdaging!!  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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Nieuwjaarsstrandwandeling met de hondenclub. 
 
Na alle feestdagen in december willen we het nieuwe jaar fris en 
gezond beginnen met een lekkere strandwandeling. We willen op 
zondag 19 januari 2014 een wandeling maken door de duinen en over 
het strand van Langevelderslag bij Noordwijk. Het ontvangst is om 
12:00uur op de grote parkeerplaats, waar u wordt verwelkomt met een 
warm drankje. Om 12:30uur start de wandeling.  
Na afloop biedt de Hondenclub u een drankje aan bij strandtent 
Nederzandt. 
 
U bent van harte welkom met uw hond en uw gezin!! 
 
Datum:  zondag 19 januari 2014 
Tijd:   ontvangst 12:00uur, start 12:30uur 
Aanmelden met hoeveel deelnemers u komt kan aan bar in de kantine 
en via info@hondenclubdepolderwakers.nl  
 
Via de mail wordt u ook op de hoogte gehouden van evt. extra 
informatie of wijzigingen bij slecht weer of beperkte aanmeldingen. 
 
Route/adres Strand Langevelderslag: 
Vanuit Nieuwkoop is het ongeveer 38 km (ca. 42 min.) rijden. 
Parkeren op de grote parkeerplaats (betaald à € 1,50). 
Noordwijk, Langevelderslag 52 (restaurant Nederzandt) 
GPS-coördinaten: N 52.30830 / O 4.479550 
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