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Clubgebouw en trainingsveld
HC de Polderwakers 06 51 28 65 32
Sportpark “de Dulen” Dreg 5,
2421 NG Nieuwkoop
www.polderwakers.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
 info@polderwakers.nl

Penningmeester: Karin Uiterwijk 06 400 88 006
 Da costastraat 6, 2406 AT Alphen a/d Rijn
 mieska.uiterwijk@gmail.com 

Trainers: Kees Bijlemeer 06 466 66 118
 Renate Kolb  0172 74 23 77
 Marjan Oosterman 06 389 35 339
 Karin Uiterwijk 06 400 88 006

Blafnieuws: Guido de Gier
 info@polderwakers.nl

Webmaster: Edwin van Berkel 06 24 32 06 95
 webmaster@polderwakers.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

Beste leden,

U heeft de vernieuwde versie van het Blafnieuws in handen. Na 
jarenlang veel tijd en energie in een papieren versie te hebben 
gestoken zijn we overgestapt op een moderne, digitale versie. 
’t Is een mooie, gekleurde uitgave geworden die u gewoon mee kan 
nemen op vakantie om deze in alle rust te lezen.
Het streven is om 2x per jaar een nieuwsbrief in deze vorm uit te 
gaan geven.

Op de vereniging zijn na een seizoen van hard trainen in mei de 
examens weer afgenomen. Voor de meeste een positief resultaat 
met een mooie cijferlijst en zelf een beker. Een enkeling had minder 
geluk en zal nog een keer op herhaling moeten, wat overigens 
natuurlijk geen straf is voor hond en baas.
In de behendigheid hadden we een snel en uitdagend parcours 
uitgezet waarbij de verschillen onderling erg klein waren. 4 van de 5 
liepen foutloos en binnen 10 seconden tijdverschil van elkaar. 
Allemaal geslaagd en Rottweiler Bailey was de grote winnaar van 
het examen.

Tijdens de prijsuitreiking kondigde Kees na een hele, hele lange 
periode van inzet en toewijding zijn afscheid aan. Hij zal de 
zomerperiode nog op het veld staan, maar daarna stopt hij er echt 
mee. Het besluit hiervoor hing al enige tijd in de lucht en wij zullen 
als vereniging de kennis en kunde van Kees gaan missen.

Rest mij om iedereen een mooie en zonnige vakantie toe te wensen 
en tot ziens na de vakantie. 

Namens het bestuur
Guido de Gier



HC de Polderwakers

Van het bestuur

Beste leden,

U heeft de vernieuwde versie van het Blafnieuws in handen. Na 
jarenlang veel tijd en energie in een papieren versie te hebben 
gestoken zijn we overgestapt op een moderne, digitale versie. 
’t Is een mooie, gekleurde uitgave geworden die u gewoon mee kan 
nemen op vakantie om deze in alle rust te lezen.
Het streven is om 2x per jaar een nieuwsbrief in deze vorm uit te 
gaan geven.

Op de vereniging zijn na een seizoen van hard trainen in mei de 
examens weer afgenomen. Voor de meeste een positief resultaat 
met een mooie cijferlijst en zelf een beker. Een enkeling had minder 
geluk en zal nog een keer op herhaling moeten, wat overigens 
natuurlijk geen straf is voor hond en baas.
In de behendigheid hadden we een snel en uitdagend parcours 
uitgezet waarbij de verschillen onderling erg klein waren. 4 van de 5 
liepen foutloos en binnen 10 seconden tijdverschil van elkaar. 
Allemaal geslaagd en Rottweiler Bailey was de grote winnaar van 
het examen.

Tijdens de prijsuitreiking kondigde Kees na een hele, hele lange 
periode van inzet en toewijding zijn afscheid aan. Hij zal de 
zomerperiode nog op het veld staan, maar daarna stopt hij er echt 
mee. Het besluit hiervoor hing al enige tijd in de lucht en wij zullen 
als vereniging de kennis en kunde van Kees gaan missen.

Rest mij om iedereen een mooie en zonnige vakantie toe te wensen 
en tot ziens na de vakantie. 

Namens het bestuur
Guido de Gier



HC de Polderwakers

10 onmisbare tips voor hondenfotografi e 
met je smartphone

In dit artikel:

 Hoe maak je gave foto’s?
1. Wat je altijd moet doen voordat 

je gaat fotograferen
2. Gebruik eens een ander 

knopje
3. Wees een standbeeld
4. Razendsnel foto’s maken
5. Jij bepaalt het scherpstelpunt
6. Voorkom spookogen
7. Sta niet zelf in de weg
8. Wat je vooral niet moet doen 

met je smartphonecamera
9. Zo krijg je de leukste foto’s van 

je hond
10. Dat komt morgen wel
 Credits

Hoe maak je gave foto’s?

Ik heb mijn smartphone altijd bij me, jij toch ook? Maak gebruik van 
je smartphonecamera om gave foto’s te maken van je hond. Vooral 
van de dagelijkse dingen die jullie samen meemaken en de gekke 
streken die hij uithaalt. Hieronder vind je 10 onmisbare tips om te 
starten met hondenfotografi e met je smartphone.

HC de Polderwakers

1. Wat je altijd moet doen voordat je gaat fotograferen

Je smartphone zit vaak in je jas of broekzak en daar zaten ook die 
lekkere hondenkoekjes in… Maak altijd eerst de lens schoon om 
vetvlekken en kruimels weg te halen.

Scherpe foto’s krijg je om te beginnen met een schone lens. 
Let erop dat je tijdens het schoonmaken de lens niet beschadigt 
door een net aanwezig zandkorreltje bijvoorbeeld.

2. Gebruik eens een ander knopje

Meestal gebruik je de knop op het scherm van je smartphone om te 
fotograferen. Bij veel smartphones kun je ook de volumeknop 
indrukken om foto’s te maken. Hierdoor kun je bovendien je 
smartphone steviger vasthouden.

Kijk eens of deze knop bij jouw smartphone werkt. Soms moet je 
hem nog activeren in het instellingenmenu van de camera-app.

3. Wees een standbeeld

Je bent lekker aan het wandelen en wilt een foto maken van je hond. 
Zorg er dan voor dat je stilstaat als je de foto maakt. Elke kleine 
beweging kan voor onscherpe foto’s zorgen. Houd de smartphone 
zo stil en stabiel mogelijk, en druk dan pas af.

Mis nooit meer de grappige 
momenten door gebruik te maken 
van de sneltontgrendeling voor je 
camera.
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4. Razendsnel foto’s maken

Je zet je smartphone aan, je toetst je pincode in, je zoekt de 
camera-app, je opent ‘m en je maakt de foto. Inmiddels is je hond 
alweer iets heel anders aan het doen. Weg fotomoment!

De meeste smartphones hebben een snelontgrendeling voor de 
camera. Daarmee kun je de camera direct starten vanaf het 
vergrendelscherm. iPhone: swipe van rechts naar links. Bij sommige 
smartphones werkt dit via dubbelklikken op de thuisknop of tikken op 
het camera-icoontje. 

Making of – gebruik zijn favoriete speeltje of een koekje om aandacht te krijgen van 
je hond.

Houd je ogen open voor de 
spontane en unieke 
momenten.
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5. Jij bepaalt het scherpstelpunt

Je smartphonecamera stelt automatisch scherp, meestal op het 
dichtstbijzijnde onderwerp. Je kunt ook zelf bepalen waar je camera 
op scherpstelt. 

Tik op het scherm. Je ziet nu een vierkantje of rondje in beeld 
verschijnen. Dat is je scherpstelpunt. Wacht niet te lang met 
afdrukken, voor je het weet is je hond alweer aan de wandel.

6. Voorkom spookogen

Zet de fl its van de smartphonecamera uit.

De fl its van je smartphone is zwak en kan maar een klein deel 
belichten. Ook geeft het je hond spookachtig oplichtende ogen als je 
hem recht in z’n gezicht fotografeert. De foto én je hond worden er 
niet mooier op. De fl its heb ik daarom altijd uit staan.

7. Sta niet zelf in de weg

‘Ga met je rug naar de zon staan’ wordt vaak gezegd als je een foto 
wilt maken. Het nadeel is dat je eigen schaduw dan ook vaak op de 
foto staat. Zoals je ziet op de foto van Jill hiernaast. Wil je deze 
schaduw niet in beeld? Draai dan een klein beetje en neem de foto 
vanuit een andere hoek.

Stel scherp op je hond als je de 
foto maakt door op het scherm te 
tikken.
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8. Wat je vooral niet moet doen met je smartphonecamera

Je hond loopt wat verderop en je wilt een foto maken. Je zoomt in 
met je smartphonecamera en je maakt de foto. Eenmaal thuis vraag 
je je af waarom die foto toch zo lelijk is.
Dit komt door de zoomfunctie. Omdat je camera niet daadwerkelijk 
kan zoomen, maar alleen het beeld uitvergroot, gaat de kwaliteit van 
de foto heel erg achteruit. Zoom daarom met je voeten in plaats van 
met de zoomfunctie van je camera.

9. Zo krijg je de leukste foto’s van je hond

Je hond is iets superleuks aan het doen. Perfect moment voor een 
foto, denk je. Dichtbij gekomen draait-ie steeds zijn kop weg, steekt 
zijn tong uit of je ziet het oogwit ineens duidelijk. Dit zijn allemaal 
tekenen dat je hond het 
spannend vindt wat je doet.

Respecteer zijn signalen en 
neem meer afstand. Vindt hij het 
nog steeds te spannend? Dan is 
het beter om geen foto te 
maken. Je hond komt er 
namelijk toch niet relaxed op te 
staan. 

Sta zelf niet in de weg van een 
mooie foto: let op je eigen 
schaduw.

Doe eens wat anders: maak foto’s 
van patronen zijn vacht.

HC de Polderwakers

10. Dat komt morgen wel

Ze zijn er veel te kort, onze honden. Maak er daarom een gewoonte 
van om elke dag een foto van je trouwe vriend te maken. Je krijgt 
dan een mooi dagboek aan foto’s vol herinneringen. Want er komt 
een tijd … dat-ie er niet meer is. En dan zul je zien hoe waardevol 
de foto’s voor je zijn.

Wil je dit en nog meer tips oefenen samen met andere 
hondenliefhebbers? Doe dan mee met de gratis minicursus  
hondenfotografi e met je smartphone. Elke maand start er één, meld je 
snel aan op hondenfotograferen.nl want ze zitten altijd supersnel vol.

Credits

Dit artikel is afkomstig van Doggo.nl 

En het is geschreven door fotograaf 
Saskia Weijman van 
Hondenfotograferen.nl

Denk niet: ik maak die foto morgen wel. Er komt een dag dat-ie er niet meer is…
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Wanneer: Zaterdag 21 september
Hoe laat: 17.00 uur - 21.00 uur
Waar: Dreg 5, 2421 NG Nieuwkoop

Kosten per persoon: € 15,– (excl. drank) 

Aanmelden kan via de mail en in de kantine 
graag voor 7 september i.v.m. de inkopen.

HC de Polderwakers

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 2019
(incl. inschrijfgeld en evt. examengeld)
 – lidmaatschap  € 13,--  per jaar. 
 – gezinslid  € 8,--  per jaar.

 
 – Puppycursus € 50,-- ½ jaar.
 – EG € 82,50 ½ jaar.
 – GG1 € 82,50 ½ jaar.
 – GG2 € 82,50 ½ jaar.
 – Behendigheid € 82,50 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.
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Vaste trainingsavonden zijn de dinsdag- en donderdagavond 
van 18.30 tot 21.30uur.

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 

HC de Polderwakers

de hond oa. op commando te staan, volgen aan de lijn, afl iggen 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 certifi caat. U kan hiermee deelnemen aan 
de vervolgcursus.

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, afl iggen 
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 certifi caat GG1 kunt u doorstromen naar 
de GG2 of naar de behendigheid.
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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 
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de hond oa. op commando te staan, volgen aan de lijn, afl iggen uit 
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de GG2 of naar de behendigheid.
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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, afl iggen uit zicht, 
komen op bevel, terugsturen naar de plaats, voedsel weigeren, 
looppas volgen, volgen (links/rechts), afl iggen tijdens volgen en 
volgen naast de fi ets. 
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 
fl inke 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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Flynn op dogsurvival
met Ruby, Mexx en Freyja

6 juli was het weer zover ons 
jaarlijkse dogsurvival uitje in 
Zeewolde. We hadden een 
paar weken terug al een 
voorproefje gehad in Alphen 
maar dat was niet zo heel 
bijzonder. 
De camper kwam voor de deur 
en alle spullen werden 
ingeladen ja ik heb goed 
opgelet dat onze mandjes ook 
meegingen. Dit jaar reed ook 
mijn vriendin Mexx met ons 
mee. Ruby had nog andere bezigheden die ochtend.
De campingplek was geregeld en we hadden er allemaal zin in. 
Toen we goed en wel ons plekje hadden ingericht kwam ook Ruby 
aan. We waren compleet kom op. Eerst langs de dierenarts ik 
hoefde dit keer niet op die tafel te staan maar werd op de grond 
gecheckt alles was goed. 

Klaar voor de start af. Lekker rennen en de baasjes erachteraan. 
Ruby, Mexx en ik waren op bekend terrein voor Freyja was alles 
nieuw. Ik had wel geprobeerd uit te leggen maar in het echt is het 
toch anders.
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We renden regelrecht op de glijbaan af. Yes die ken ik, samen met 
mijn vrouwtje klommen we naar boven en gleden we gauw naar 
beneden het water in. Dat was gelukkig niet heel erg koud, omkeren 
en de kant weer op. Door naar de volgende hindernis. Er zijn er 15 
op in totaal 5 km afstand. Freyja wilde eigenlijk nog wel een keertje 
glijden tja het is nog een jonge hond....
Stukkie zwemmen en weer een stukkie rennen. Tijdens het 
zwemmen zat Freyja bij mijn baas op zijn schouders. Zij kan niet zo 
goed zwemmen als ik. 

We moesten weer de camping op nee nog lang niet klaar hoor. Over 
een grote schommel lopen en vervolgens moesten wij stil zitten op 
een autoband terwijl de baasjes ons moesten voortrekken. Dat 
was wel echt een heel relaxed onderdeel. Daarna weer rennen, 
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nog zoiets maar dan op een vlotje in het water. Ruby en Mexx gingen 
zwemmen maar Freyja en ik lieten ons lekker voorttrekken op een 
vlotje. Toen kwam er echt een heel stom stuk. Een ondiepe sloot die 
voor mij af en toe zo diep was dat ik niet meer met mijn poten bij de 
grond kon. Freyja kon bijna nooit met haar poten bij de grond dus die 
werd gelijk opgetild. Dat wilde ik ook nou ik hoefde niet heel lang aan 

te dringen bij mijn vrouwtje hoor. Zij ging mij ook dragen. Naar de 
heuvels waar we op en weer af moesten rennen om vervolgens weer 
door die ondiepe sloot weer terug te gaan. Daarna moesten we wat 
schuttingen over waar ik net te klein voor was maar mijn vrouwtje 
helpt mij er dan wel overheen. Ook werden we op een paal gezet 
kwam het vrouwtje gezellig bij me zitten. Zij ging er aan de andere 
kan weer vanaf en zette mij weer netjes op de grond. 
Een grote wip waar we samen overheen 
kropen.
Vervolgens nog door een slootje. Weer tilde 
mijn vrouwtje mij op tot we bij een vlot 
kwamen waar ik op moest en mijn vrouwtje 
kwam erbij en aan de andere kant moesten 
we er weer vanaf. We gleden het water in, ik 
zwom zo snel mogelijk naar de kant. We zijn 
er bijna, we zijn er bijna maar nog niet 
helemaal. De laatste hindernis was een 
enorme kattenloop mijn vrouwtje was de 
beperkende factor ik kan dat ding op rennen 
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en rennend naar beneden nee moest zij zo nodig aan de andere 
kant dat riempje vasthouden dat schoot natuurlijk niet op. Ik snap 
best dat er honden zijn die dit nog nooit gedaan hebben en het dan 
heel spannend vinden maar laat mij maar lekker mijn gang gaan. 
Uiteindelijk liet ze toch dat riempje los en werd ik beneden begroet 
door Ruby en Mexx. Nog even over de fi nish en dan kunnen we 
chillen.

Chillen dachten mij baasjes nee we gaan nog een keer. Nee hoor 
niet echt maar we moesten nog even het water in omdat we te 
smerig waren om vast te houden tenminste dat vonden de baasjes. 
Nou okee dan wrijf mij maar schoon in het water ze ging zelf ook 
nog een keer dat water in. Helaas was het niet zo warm als vorig 
jaar dus werden we bij de camper afgedroogd en kregen we 
allemaal onze badjassen aan. 
De baasjes gingen helemaal onder de douche die waren toch ook 
schoon geworden in die laatste sloot ik begrijp dat niet hoor. Maar 
toen die er ook allemaal weer waren kregen wij allemaal een lekker 
konijnenoortje dat hadden we wel verdient.

Het was weer een hele leuke ervaring!
Flynn
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Leuke dingen om met je hond te doen

Iedereen is altijd maar druk-druk-druk. Maar buiten deze drukte 
is het natuurlijk belangrijk om ook elke dag met je hond bezig te 
zijn. We zijn allemaal druk doende met werk, familie en 
misschien nog wat andere verantwoordelijkheden, maar voor 
een hond is het heel simpel: WIJ zijn HUN hele wereld.

Daarom is het belangrijk dat we een hechte band hebben met 
onze hond. Een hond is heel gauw blij te maken! Ik beschrijf 
een aantal zaken die je met je hond zou kunnen doen.  

Ga op avontuur op de buiten!

Als jouw hond het type is dat altijd klaar staat voor een nieuw 
“avontuur”, in de vorm van nieuwe plekjes, geuren en geluiden, doe 
dat gewoon lekker samen. Kies eens een andere wandelroute, ga 
naar een “nieuw” park. Of ga naar een plek die je zelf ook nog niet 
kent. Met sommige honden kan je zelfs gaan kamperen en je hond 
vrij laten lopen in de natuur. Veel tijd spenderen met je harige vriend, 
terwijl jullie samen nieuwe ervaringen opdoen, is een geweldige 
manier om een hechte band te scheppen.
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Plan een hondvriendelijk uitstapje

In deze hondvriendelijke tijden kan je je hond meenemen naar veel 
meer plekken dan vroeger (hotels enz. voorzien zelfs speciale 
arrangementen). Als je een hond hebt die graag ritjes met de wagen 
maakt, plan dan misschien eens een weekendje samen weg? Je 
kan het hele weekend volplannen met hondvriendelijk shoppen, 
uitjes, eten, slapen en noem maar op!

Samen lekker zitten

Als jij het baasje bent van een echte huismus, dan is het soms heel 
eenvoudig om hem/haar gelukkig te maken: kruip gewoon samen op 
een plek. Heel veel hondenbaasjes zijn voortdurend in de weer, 
maar zorg er wel altijd voor dat de vaat een half uurtje kan blijven 
staan als het over je trouwe viervoeter gaat. Zet je rustig neer en 
ontspan je samen met je hond. Dit is misschien de eenvoudigste 
manier om een band te scheppen, maar het is ook gewoon leuk om 
wat te ontstressen.

Ga eens samen naar een winkel speciaal voor je hond

Honden die zich goed gedragen op publieke plaatsen houden zeker 
ook van een trip naar de dierenwinkel. Het ruikt er lekker, ze hebben 
er superleuke speeltjes. Dat alles zal de dag van je hond al 
fantastisch maken! En vergeet niet om je trouwe vriend een eigen 
nieuw speeltje te laten uitzoeken. Het gaat er in feite niet om dat je 
een nieuw speelgoedje koopt: het gaat erom dat je hond met jou kan 
spelen!

Ga eens samen lunchen op een terrasje

Kalme honden die graag nieuwe twee- en viervoetige vrienden 
maken, houden ervan om samen met hun eigen baasje naar andere 
mensen te kijken. Bovenop het gegeven dat jullie samen tijd 
doorbrengen, kan je lieverd ook nog eens een lekkere (en 
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gezonde!) snack verorberen!

Picknicken in het park

Zowel verlegen als heel sociale honden zouden dit geweldig kunnen 
vinden! Als je een eerder verlegen viervoeter hebt, spreid dan 
ergens in een rustig hoekje van het park je picknickdeken uit en laat 
je hond rustig alles van op een afstand bekijken. Rustig loungen in 
de zon en de frisse lucht is een fantastische manier om een 
namiddagje door te brengen. Je mag gewoon niet vergeten om een 
speciale snack voor je viervoeter in de picknickmand te stoppen!

Hondentraining

In welke vorm dan ook of je gaat naar een hondenschool of je zoekt 
zelf wat leuke trucjes. Maakt niet uit hondentraining is een zeer 
geschikte manier om de band met je hond te versterken.
Je hond zal gestimuleerd worden en gaat het steeds leuker vinden 
als je hem/haar beloond voor iets wat hij/zij goed gedaan heeft. Het 
is persoonlijke aandacht en daar worden ze gelukkig van en het 
geeft ze zelfvertrouwen.

Geniet samen van een ijsje

Als je hond roomijs kan verdragen, ga dan eens samen een ijsje 
eten. Een bolletje vanille voor jou en ééntje voor hem/haar en jullie 
zijn allebei gelukkig!

Kook eens voor je hond

Dit is een goeie tip voor de wat koudere of regenachtigere dagen! 
Maak zelf een maaltijd klaar waar je viervoeter al snel voor staat te 
kwijlen. Je kan kiezen voor een soort koekjes of zelfs een soort 
hutspot met “menseneten”; vlees en groenten die veilig zijn voor je 
hond. Als jij kan proeven of iets met veel liefde is klaargemaakt, 
dan zal je trouwe vriend dat ook proeven!
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Gewoon doen wat je hond zelf het liefst van al doet

Soms zijn de simpelste zaken ook gewoon het beste. Deze regel 
geldt zowel voor mens als voor dier.  
Om je hond gelukkiger te maken dan een kind in Euro Disney hoef 
je het niet ver te zoeken: doe gewoon wat hij/zij het liefst doet. Al 
gaat het maar om een gewone wandeling, wat apporteren of een 
kwartiertje over zijn of haar buikje wrijven! Er is niet veel nodig om je 
hond gelukkig te maken want uiteindelijk doen ze maar één ding het 
liefst: bij jou zijn.
Wat ook erg leuk is om te doen laat je hond bepalen waar je heen 
loopt. Jij zit alleen maar aan de andere kant van de riem om het 
veilig te houden. Je start gewoon bij je eigen voordeur die je uitloopt. 
Laat je hond eens bepalen welke kant je opgaat. Het kan heel 
verrassend zijn, de ene keer ben je in 5 minuten thuis en de andere 
keer ben je na 1,5 uur nog aan het wandelen.

Nu wil ik nog afsluiten met GENIET van je hond dat GENIET die ook 
van jou!
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gezonde!) snack verorberen!

Picknicken in het park
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Kook eens voor je hond
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kwijlen. Je kan kiezen voor een soort koekjes of zelfs een soort 
hutspot met “menseneten”; vlees en groenten die veilig zijn voor je 
hond. Als jij kan proeven of iets met veel liefde is klaargemaakt, 
dan zal je trouwe vriend dat ook proeven!
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Gewoon doen wat je hond zelf het liefst van al doet
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kwartiertje over zijn of haar buikje wrijven! Er is niet veel nodig om je 
hond gelukkig te maken want uiteindelijk doen ze maar één ding het 
liefst: bij jou zijn.
Wat ook erg leuk is om te doen laat je hond bepalen waar je heen 
loopt. Jij zit alleen maar aan de andere kant van de riem om het 
veilig te houden. Je start gewoon bij je eigen voordeur die je uitloopt. 
Laat je hond eens bepalen welke kant je opgaat. Het kan heel 
verrassend zijn, de ene keer ben je in 5 minuten thuis en de andere 
keer ben je na 1,5 uur nog aan het wandelen.

Nu wil ik nog afsluiten met GENIET van je hond dat GENIET die ook 
van jou!



HC de Polderwakers

Sportpark “de Dulen” Dreg 5,

2421 NG Nieuwkoop

www.polderwakers.nl 

06 51 28 65 32


