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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: NL47 RABO 01013.94.667  
 
KvK:   40446358 
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Van het bestuur 
 
Voor u ligt de laatste Blafnieuws van dit jaar. In dit nummer de 
volledige examenuitslagen van de examens van november. Het aantal 
geslaagden ligt bij dit examen gelukkig een stuk hoger als in maart. Er 
zit dus een stijgende lijn in het trainen. Dit komt natuurlijk mede door 
de inzet van het stel fijne trainers die onze club rijk is. Het bestuur is 
trots op de groep trainers die ook het afgelopen jaar weer met veel 
enthousiasme in ieder weertype op het veld hebben gestaan. 
Halverwege dit jaar heeft Luc zich wegens drukte en gezondheids-
problemen in gezamenlijk overleg tijdelijk teruggetrokken als trainer. 
Hij traint momenteel wel weer met Elmo bij de behendigheid en heeft 
hier veel plezier in. 
 
Helaas heeft na het examen van november Agatha Kammeraad 
aangegeven te stoppen met het lesgeven. Wij respecteren haar 
besluit, maar vinden het erg jammer dat ze stopt. Via deze weg willen 
we haar bedanken voor haar inzet. 
 
Nu de trainersgroep het met een mindere bezetting moet doen, zijn ze 
weer op zoek naar nieuwe, enthousiaste mensen die het zien zitten 
om zelf les te gaan geven. Onder begeleiding van de vaste trainers 
wordt de theoretische en praktische kennis over het honden trainen 
bijgebracht. Deze wordt later zelf aan een groep cursisten over-
gebracht.  
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij trainster Renate Kolb. 
 
Verder wensen wij jullie prettige feestdagen en een goed begin van 
2015. En dat goede begin start natuurlijk met de strandwandeling op 
zondag 25 januari a.s. op het strand en de duinen van 
Langevelderslag. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerstvakantie 
week 52 en week 1 

 
Vanaf  

22 december t/m 2 januari 
zijn er geen trainingen!! 

 

Zondag 25 januari 2015 
 

Strandwandeling 
Langevelderslag 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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 2014/2015 
(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”    
 

De leden van Univé Groene Hart stellen al enkele jaren een 3-tal 
geldbedragen ter beschikking: € 3.000,- / € 2.000,- en € 1.000,-. Deze 
bedragen keren zij uit aan de vereniging of instelling die wel een 
steuntje in de rug verdient.   
  
Onze hondenclub heeft zich voor dit Steuntje in de Rug aangemeld en 
uit alle aanmeldingen heeft de ledenraad op 28 augustus jl. een 
drietal verenigingen/instellingen gekozen die meedongen naar de 
Steuntjes in de Rug.  
  
Inmiddels hebben de leden hun stem uitgebracht op de genomineerde 
goede doelen en de nummers 1, 2 en 3 zijn geworden: 

1. € 3.000,-- De Kom Mijdrecht 

2. € 2.000,-- Hondenclub de Polderwakers 

3. € 1.000,-- 30e Internationaal OSM’75 C1 Toernooi 

Met het geld willen wij de toestellen van de behendigheid vervangen 
en opknappen.  
  
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor zij/haar stem op onze 
hondenclub en met dit Univé Steuntje-in-de-Rug!! 
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Hondenrecords 
 
Het Guinness book of World Records staat vol met records van 
honden. Records die gaan over de grootste, kleinste, langste, etc. tot 
aan hele vreemde records als de grootste honden bruiloft ooit. Een 
overzicht van de records: 
 
Tigger, een bloedhond, is de hond 
met de langste oren. Zijn rechter 
oor was 34.9 centimeter, en zijn 
linker 34.2 centimeter. Met zijn 
oren heeft hij vele shows 
gewonnen. Helaas is Tigger 
oktober 2009 overleden.    
 

 
 
 

Augie de Golden Retriever kan vijf 
tennisballen tegelijk in zijn bek 
houden, een record! Niemand met 
een Deense Dog die dit record kan 
overtreffen?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kleinste hond in de wereld (gekeken naar lengte) is de Chihuahua 
Boo Boo. Ze is 10.16 centimeter lang. 
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Puggy heeft de langste tong van  
alle honden, 11.43 centimeter is  
zijn lap. 
 
 
 
 
 
De grootste hond is een Deense Dog met de toepasselijke naam Giant 
George. Hij heeft schofthoogte van 1.09 meter en weegt 111 kilo. 

 
 
 
De hoogste sprong gemaakt door 
een hond is 172.7 centimeter, en 
is gemaakt door Cinderella May. 

 
 
 
 
 
 
Wie anders dan de beroemde Engelse  
Buldog Tillman heeft het record van  
snelste skateboarden over 100 meter.  
Hij deed er 19.678 seconde over. 
 
 

 
 
 
Ja, nu worden de records wat 
ingewikkelder. Sweet Pea, een Border 
Collie kan 10 treden lopen met een 
glas water op zijn kop die hij moet 
balanceren. 

 



HC de Polderwakers
 

 
 

 
 
 

Annastasia, een Jack Russell,  
heeft slechts 44 seconde nodig  
om 100 ballonnen kapot te bijten. 

 
 
 
 
 
Weer een record op naam van een Deense Dog, Bentley heeft de 
langste staart in de wereld, namelijk 66.04 centimeter. 
 
Mia, Mastino napoletano, had in November 2004 het grootste nest 
ooit. Er werden maar liefst 24 puppies geworpen! 
 
De hardste blaf die ooit is gemeten is 108 dB en werd  
gemaakt door de Duitse herder Daz.  
 
Bron: hondenfun.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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Uitslag geslaagden examens november 2014 
 
EG 

1. Michel Uiterwijk met Flynn  60 punten (cumlaude) 
2. Tanja Keijzer met Joy  59 punten (cumlaude) 
3. Gerrie de Kort met Lara  58 punten (cumlaude) 

Sabine Kolb met Nina  56 punten (cumlaude) 
Cindy van Beek met Diva  56 punten (cumlaude) 
Ron Groen in ’t Woud met Jip 55 punten 
Katinka van Dijk met Tuk  53 punten 
Moniek de Boer met Rowdy  53 punten 
Rene Kwakkenbos met Tessa 51 punten 
Mandy v. Leeuwen met Diesel 51 punten 
Stef Ubbink met Daan  46 punten 
Boudewijn de Jong met Baylee 42 punten 
 
Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de 
“verplichte zes(sen)”: 
Daniëlle Roelvink met Faya  44 punten 
Marielle Jansen met Wiskey  37 punten 
Adi Wiepking met Saartje  38 punten 
Mara v/d Schaft met Lucky  35 punten 
v/d Voorn met Bowy   35 punten 
Marcel van Wijk met Billy  30 punten 
Sherona Midden met Cheila  23 punten 
 

GG1 
1. Joke van Boxtel met Balou  76 punten 
2. Hein Rozema met Buddy  72 punten 
3. Jan de Jong met Bella  70 punten 

Edwin van Berkel met Sacha  65 punten 
Anouk Houdijk met Lana  64 punten 
Hans de Frankrijker met Driekus 61 punten 

 
Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de 
“verplichte zes(sen)”: 
Ton van Winden met Carol  73 punten 
Theo de Lange met Senna  68 punten 
Louise Aartman met Rex  67 punten 



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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Jasper van Raaijen met Sara 60 punten 
Wim Koeleman met Kita  51 punten 
 

GG2 
1. Jet Kalshoven met Ruby  114 punten (cumlaude) 

 
Afgewezen met te weinig punten of het niet behalen van de 
“verplichte zes(sen)”: 
Els v/d Meer met Hazel    82 punten  

 
Behendigheid 1 (max. 9 fouten) 

1. Monique Verlaan met Rocky  1 fout tijd 2:04 
2. Edwin van Berkel met Sasja   3 fout  tijd 2:02  
3. Anouk Houdijk met Lana  3 fout  tijd 2:31 

 
Behendigheid 2 (max. 5 fouten) 

1. Jeroen Verduijn met Elmo  0 fout tijd 2:36 
2. René v/d Brink met Rico  1 fout  tijd 2:17 

 
Behendigheid 3 (max. 2 fouten) 

1. Jet Kalshoven met Ruby  1 fout tijd 1:4275 
2. Sharon Verlaan met Shadow  1 fout tijd 1:4281 
3. Margriet Granneman met Borus 1 fout tijd 2:18 

 
Behendigheid Super (0 fouten) 

1. Jet Kalshoven met Pippie  0 fout tijd 1:33  
Leo Herrewijn met Diessel  3 fout tijd 1:44 (afgewezen) 
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Labrador ruikt al 550 keer kanker  
 
Toen Daisy nog een puppy was, trainde haar baasje haar al om kanker 
bij mensen op te sporen door middel van reuk. De labrador die 
inmiddels 10 jaar is detecteerde in haar leven al 550 keer de dodelijke 
ziekte aan de hand van adem, huid en urine. En ze redde zelfs haar 
baasje... 
Superhond Daisy is getraind in het opsporen van kanker bij mensen 
via een methode waar al jaren mee wordt geëxperimenteerd. En 
daarvoor is zij nu beloond met een heuse medaille. De meest 
opmerkelijke gebeurtenis uit haar carrière is toch wel die keer dat ze 
haar baasje waarschuwde voor de borstkanker die zich ontwikkelde in 
haar lijf. 
De 50-jarige Claire was met haar hondjes op pad tijdens de pauze van 
haar werk. Normaalgesproken zijn de viervoeters heel enthousiast, 
maar ditmaal wilde Daisy de auto niet uit. Ze staarde naar haar baasje 
en duwde d'r neus met kracht tegen de borst van Claire. 
Het duwen had pijn gedaan en het gedrag viel op, want het paste niet 
bij Daisy om zomaar zo hardhandig te doen. Later die avond 
besteedde Claire wat extra aandacht aan de plek die nog steeds zeer 
deed. Ze voelde een knobbeltje. Een paar doktersbezoeken, scans en 
uitslagen verder was het duidelijk: ze had borstkanker. De arts 
verzekerde haar dat ze geluk had dat ze er zo snel bij was. 
Claire is apetrots op haar trouwe labrador en dat ze de medaille heeft 
gewonnen, is erg bijzonder. In de race naar de prijs versloeg ze onder 
meer JJ, een hond die bommen in Afghanistan detecteerde. 
 

Bron: Telegraaf.nl   
21-11-2014 

 
 



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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Hondenspreekuur “Angst” 
 
Angst is een normale reactie op gevaar of een dreiging. Zonder angst 
zouden we niet kunnen overleven. Dit geldt voor mensen en dieren, 
dus ook voor onze hond. Angst bereidt een hond zeer snel voor op 
vluchten, vechten of bevriezen als reactie op gevaar. De eerste 
tekenen van angst zijn meestal dat de staart tussen de poten 
verdwijnt, de oren gaan plat en hij maakt een schrikachtige beweging. 
De hoeveelheid stresshormonen, bloeddruk en hartslag gaan omhoog, 
de spieren worden aangespannen, haren komen rechtop te staan 
(borstelen), de zintuigen worden scherper (de pupillen verwijden), de 
lichaamstemperatuur stijgt en de pijngevoeligheid daalt naar een zeer 
laag niveau. Het lichaam is bereid om te vechten of te vluchten om te 
overleven. Honden kunnen zich uit angst heel onderdanig opstellen, of 
heel zeker opstellen terwijl ze dit eigenlijk niet zijn. Ze doen zich dan 
stoerder voor dan ze zijn. Vaak zien we ook ambivalent gedrag, d.w.z. 
de hond vertoont tegenstrijdige signalen. Hij maakt zich groter door de 
nekharen overeind te zetten en zijn oren te verhogen, maar onderwijl 
zal zijn staart naar beneden wijzen. Lees de lichaamstaal van de hond 
en probeer agressief gedrag of bijtgedrag zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
  
Wat moet u niet doen als uw hond bang is 
Troost uw hond nooit wanneer hij bang is. U 
beloont de hond onbedoeld voor zijn angstige 
gedrag, waarmee u bevestigt dat dit het gedrag is 
wat u graag zou willen zien. Als een hond bang is 
leidt hem dan niet af met een speeltje of iets 
lekkers. Ook dan beloont u het angstige gedrag 
en zal hij dit gedrag steeds vaker en heftiger herhalen. 
Maar is de hond ontzettend bang, negeer de hond dan niet, maar 
steun uw hond door hem naast u te laten zitten, achter u te laten staan 
(tussen u en het gevaar). 
  
Wat moet u wel doen 
Dus als een hond zich helemaal te pletter is geschrokken moet u hem 
ook niet aan zijn lot overlaten. Troost de hond niet, maar schenk wel 
aandacht aan uw hond, zeker als het nog een pup is. Wanneer een 
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pup of hond steun zoekt bij zijn baas door bij of tegen hem te gaan 
zitten of liggen, onder zijn  benen of op schoot kan kruipen dan werkt 
dit angst- en stressreducerend. Door deze steun voelt een pup of hond 
dat hij altijd op zijn baas kan rekenen. Wanneer hij tijdens het steun 
zoeken nog een beetje aangehaald wordt en hij op een zachte rustige 
manier toegesproken wordt, zal het angstgevoel bij hem nog sneller 
afnemen. Als een pup of hond het alleen moet uitzoeken duurt het heel 
lang voordat hij van zijn angstgedrag en –gevoel herstelt is. Een 
nadeel kan zijn dat hij angstgedrag gaat vertonen om aandacht en/of 
knuffels van zijn baas te krijgen. Begeleid en steun uw hond. Stel uzelf 
dan kordaat, rustig, ontspannen en vrolijk op. U geeft hiermee aan dat 
er geen enkele reden is om bang te zijn en dat hij volledig op zijn baas 
kan vertrouwen. Loop zonder aarzeling gewoon recht op “het gevaar” 
af of er vlak langs op. Eventueel blijft u even stil staan of loopt u even 
iets langzamer zodat de hond het gevaar goed 
kan bekijken en eventueel kan besnuffelen. 
Hierdoor wordt de situatie minder angst 
opwekkend voor de hond. Dwing een hond niet 
om “het gevaar” te benaderen of te besnuffelen, 
maar bouw dit langzaam op. Stop vlak voor het 
omslagpunt waar de hond weer in zijn 
angstgedrag kan schieten. Als een hond bang 
is leidt hem dan niet af met een speeltje of iets lekkers. Ook dan 
beloont u het angstige gedrag en zal hij dit gedrag steeds vaker en 
heftiger herhalen.  
 

Laat te allen tijden merken dat u er 
voor de hond bent en dat hij steun bij 
u kan zoeken. Sommige honden 
vinden het prettig wanneer ze op een 
plek kunnen gaan liggen waar ze 
kunnen schuilen, zoals in een bench, 
onder een tafel, etc. 
Negeer het angstige gedrag van uw 
hond of probeer het angstige gedrag 
voor te zijn. Vermijd oogcontact, 

maar houd zijn gedrag goed in de gaten. U beloont uw hond pas weer 
als hij niet meer bang is en zich weer relaxed gedraagt. 
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Hoe kan men zien dat een hond bang is of zeer angstig is? 
De hond kan deze gedragingen vertonen wanneer hij zeer angstig is: 

- De hond toont angstgedragingen waarbij de staart volledig 
tussen zijn achterpoten is verdwenen en zijn oren plat naar 
achteren op zijn kop liggen. 

- De hond heeft zijn lichaam verlaagt 
- De hond kan voor langere tijd verstijven of bevriezen 
- De hond eet en/of drinkt niet 
- De hond probeert te vluchten 
- De hond plast en/of poept uit angst 
- Binnen en buitenshuis is de hond plakkerig en schaduwt zijn  

baas constant. Hij verliest zijn baas geen seconde uit het oog. 
  
De hond kan deze gedragingen vertonen wanneer hij bang is: 

- De hond heeft een lagere lichaamshouding dan normaal. Zijn 
oren kunnen plat op zijn kop liggen. De staart kan lager zijn, 
maar verdwijnt niet volledig onder zijn buik 

- De hond is rusteloos, schrikachtig, bibbert of trilt, piept of blaft 
- De hond loopt van het gevaar weg, maar vlucht niet in blinde 

paniek 
- De hond vertoont stressignalen 

  
Het kan zijn dat uw hond eerst alleen bang was voor bijv. onweer of 
vuurwerk, maar dat zijn angst zich in de loop van de tijd zich uitbreidde 
naar andere geluiden. Of dat uw hond bang was voor één object en 
daarna langzamerhand bang is geworden voor veel objecten die daar 
op lijken. 
Dan is het verstandig om hulp in te roepen van een honden-
deskundige. Angstgedrag gaat nooit vanzelf over en belemmert de 
hond in zijn dagelijks functioneren. 
  

Bron: 
 Hondengedragcoach.com  

Helene Heijs 
  



HC de Polderwakers
 

 
 

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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Nieuwjaarsstrandwandeling met de hondenclub. 
 
Na het grote succes van vorig jaar, gaan we op herhaling!! 
Op zondag 25 januari 2015 willen we 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 25 januari 2015 
Tijd:   ontvangst 12:00uur, start rond 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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Hondenpuzzel 
 
Streep de onderstaande 31 hondensoorten weg. Elke naam gaat 
minimaal één keer de bocht om. De woorden gaan niet schuin. De 
overgebleven letters vormen de naam van de hond op de tekening. 

BEAGLE – BLOEDHOND – BOUVIER – BOXER – BULLDOG – 
CHIHUAHUA – CHOWCHOW – DALMATIËR – DOBERMAN – DUITSE 
HERDER – FOXTERRIËR – GLADAKKER – GOLDEN RETRIEVER – 
HAZEWINDHOND – HUSKY – JACK RUSSELL – KEESHOND – 
LABRADOR – LEEUWTJE – MALTEZER – MARKIESJE – MASTIFF – 
MOPSHOND – NEWFOUNDLANDER – PEKINEES – ROTTWEILER – 
SCHAPENDOES – SHELTIE – SINT BERNARD – TECKEL – WHIPETT. 
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De wandeling van vorig jaar!! 
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Kerstvakantie bij de Polderwakers!! 
 

Vanaf 22 december t/m 2 januari zijn er geen 
lessen. 

 
De 1e lessen in het nieuwe jaar zijn op: 

Dinsdag 6 januari en 
Donderdag 8 januari 2015. 
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