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Ereleden: 
Dhr. Len Nizet Dhr. Alfons Simons
Mevr. Agnes Riethoven-Verduin Dhr. H. v.d. Rijt

BESTUUR
Alfons Simons                      Voorzitter
Maasbrachterweg 94              Coördinatie Ringtraining
6101 XZ Echt                          0475-485792
E-mail: alfons.simons@planet.nl

Annita Heijnen                          Secretaris/Kantine 
Havikstraat 6                             Secretaris Club match
6135 ED Sittard               046-4514037
E-mail: kcroermond-echt@planet.nl

Suzy Boeijmeer                         Penningmeester
Koningstraat 35                             Kantine/Terreinbeheer/Cursussen
6121 HS Born                       Informatie cursussen 16.00 - 18.00 uur
E-mail: boeijmeer@kpnplanet.nl 046-4859487

Petra Keulers                         Red. clubblad/Ledenadministratie
Maasbrachterweg 92            0475-482406       
6101 XZ Echt  
E-mail: petra.keulers@kpnmail.nl

Marian Sligchers                Aktiviteiten/Coördinator Behendigheid
Wilhelminalaan 69     Informatie behendigheid: 
6101 JD Echt 0475-481106
info@mammajan.nl

Carine Stuurman                     Beheer website/Instructeur/ 
Stationsweg 88                     Algemeen cursuscoördinator  
6075 CD Herkenbosch
Email: kcroermondecht@gmail.com

Petra van de Beuken                Public Relations
Baetserveldsingel 27                                     
6088 HR Roggel
E-mail: olympia1@home.nl
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INSTRUCTEURS
Coördinatoren gehoorzaamheidscursussen
Carine Stuurman-Jansen  Coördinator algemene gehoorzaamheidscurssen   
 kcroermondecht@gmail.com
Suzy Boeijmeer Informatie vragen gehoorzaamheidscursussen   
 van 16.00 - 18.00 uur 046-4859487   
Marian Sligchers     Coördinator recreatieve behendigheid  
 info@mammajan.nl
              
Instructeurs gehoorzaamheid:
Hans Schnock     Tevens Gedragstherapeut    
 06-55326251  hans.schnock@gmail.com
Suzy Boeijmeer             046-4859487   boeijmeer@kpnplanet.nl
Petra Sanderink                0475-484003   jpsander@xs4all.nl
Henny van Lierop            0475-335145   hennyvanlierop@home.nl
Ludwig Boeijmeer       046-4859487   boeijmeer@kpnplanet.nl
Marian Sligchers       0475-481106   info@mammajan.nl
Esther Timmermans       06-16431223  esjetimmermans@hotmail.com
Carla de Graaf                                   killmousky@planet.nl
Carine Stuurman                            kcroermondecht@gmail.com
Ilonka Vogelaar                                 lonkaar@hetnet.nl                           
Ellen Beckers             06-22840890  info@op1lijn.nu
Willy van Papenhoven  wefejepapenhoven@home.nl
José Meijers 06-11627012   Josemeijers@kpnmail.nl
Joyce van Lienden-Lowis  joyce_lowis@hotmail.com
Monique Broeks  
Jeroen van Veldhoven  
Ingrid Peeters

Instructeurs behendigheid:
Marian Sligchers Tevens coördinator behendigheid 
 0475-481106 info@mammajan.nl
Hanny de Bont  hanny.b@live.nl
Jacqueline Notten
Monique Broeks  

Instructeur Recreatieve jachttrainingen Tevens Gedragstherapeut
Ellen Beckers              06-22840890  info@op1lijn.nu
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Instructeurs ringtraining:
Alfons Simons                  0475-485792   Tevens coördinator ringtraining
Petra Keulers                   0475-482406
Jos Roberts                0475-493926
Rudi Stiphout

ALGEMENE CURSUSINFORMATIE
Op www.kcroermondecht.nl/ en tijdens de trainingen op ons oefenterrein.
Op de website van de KC zijn alle inschrijfformulieren online in te vullen.

COMMISSIES
Activiteiten:
Marjan Sligchers          0475-481106     info@mammajan.nl
Suzy Boeijmeer            046-4859487    boeijmeer@planet.nl
Esther Timmermans Tevens Gedragstherapeut

Public Relations:
Carine Stuurman                              kcroermondecht@gmail.com 

Financiën:
Suzy Boeijmeer       046-4859487      boeijmeer@kpnplanet.nl

Clubblad:     
Petra Keulers         0475-482406      petra.keulers@kpnmail.nl

Terreinbeheer:
Ludwig Boeijmeer         046-4859487    boeijmeer@kpnplanet.nl
Nic Heijnen                    046-4514037    nic.heijnen@planet.nl
Fons Heijmans               0475-541756
Wim v.d. Weerden        0475-464095   wolffman@home.nl
Ed Straatsma           0475-335145
Jon Richters
David Simons

Kantine:              Poetsteam Clubgebouw:               
Henk Out                     Annita Heijnen Petra Keulers
Paul Out                 Suzy Boeijmeer Hanny de Bont
 Liesbeth Stams     Willy van Papenhoven
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Verenigingsgiro: 44.30.908   SNS bank No: 86.52.38.561
Lidmaatschap  €	17,50 p/j t.n.v. K.C. Roermond Echt e.o.
Gezinslid €    8,50 p/j Koningstraat 35
Na 1 juli € 7,50 +  €  17,50 volgend jaar 6121 HS Born
Entree eenmalig €    3,00  IBAN: NL51 SNSB 0865 2385 61
    BIC code: SNSBNL2A 

Advertentie tarieven op website:       1 Pagina € 50,- per jaar

Aanmelden en opzeggen lidmaatschap en adreswijzigingen schriftelijk aan 
de ledenadministratie: Petra Keulers, Maasbrachterweg 92, 6101 XZ Echt of 
per email: petra.keulers@kpnmail.nl

Sumanshu
Tibetaanse Terriërs

Will en Petra Keulers
Maasbrachterweg 92  6101 XZ Echt - Tel:0475-482406

E-mail: sumanshu.tibetans@planet.nl - Website: www.sumanshu.com
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o n d e r h o u d , r e p a r a t i e , r e v i s i e & r e s t a u r a t i e

Veldweg 42, 6075 NL Herkenbosch (NL)
Phone: +31(0)475 53 45 31

Fax: + 31(0)475 53 63 8

w w w . s t u u r m a n c l a s s i c c a r s . n l

i n k o o p , v e r k o o p , b e m i d d e l i n g & s t a l l i n g

Stationsweg 88, 6075 CD Herkenbosch (NL)
Phone: +31(0)475 53 41 13 • +31(0)6 54 37 87 44

Fax: + 31(0)475 52 01 32
E-MAIL: stuurmanclassiccars@wxs.nl

OPMAAK ADV:Opmaak 1 02-01-2009 11:00 Pagina 1
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wOORD VAN DE VOORzITTER
Hier is hij dan, het eerste online exemplaar van ons clubblad! Ik hoop dat u net 
zoveel leesplezier heeft, dan u had met het papieren clubblad. Het is natuurlijk 
nog even wennen, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit zeker gaat lukken. 

Terwijl dit clubblad online gaat, zijn de cursussen van het voorjaar alweer ge-
start, alsook de ringtraining. Er zijn weer veel aanmeldingen voor de cursussen, 
ook voor de puppy cursussen. Het is van groot belang dat een pup een goede 
socialisatie krijgt, vanaf hij/zij bij hun nieuwe eigenaar komen. De fokker heeft 
zijn best gedaan, wij nemen aan dat ook u de tijd heeft genomen om een pup 
te halen uit een vertrouwd nest, daar waar de fokker zijn best doet een pup 
zoveel mogelijk te socialiseren in de wereld buiten hun vertrouwde nest. Dit 
werpt zeker zijn vruchten af, en de aanstaande baasjes hebben hier enkel pro-
fijt van. De Raad van Beheer www.houdenvanhonden.nl heeft een campagne 
gestart om toekomstige pupkopers attent te maken waar ze op moeten letten, 
zijn ze in overweging een pup aan te schaffen. 

Verder biedt onze KC meerdere workshops aan, kijk eens rond op onze web-
site, om een cursus te vinden wat past bij u en uw hond. 

In juli staat onze tweejaarlijkse clubmatch gepland. Deze keer zal dit op 3 juli 
zijn. Ook hebben wij een primeur voor onze KC, en organiseren wij diezelfde 
dag ook een clubmatch voor honden wat geen stamboom hebben. Dus, eige-
naren met een hond, met, alsook honden zonder stamboom kunnen op deze 
dag inschrijven. Meer hierover verder in dit clubblad.

Ik wens eenieder veel leesplezier, en succes op de cursussen, en hopelijk is het 
voorjaarsweer ons hierbij ook goed gezind.

Uw voorzitter: Alfons Simons
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Vermelding behaalde resultaten 
Rashondenshows/Clubmatches, 

Gebruiks- en Jachtproeven en Geboorteberichten
Leden die voor deze rubrieken copy hebben worden verzocht volgens onderstaand 
model schriftelijk hun opgave op te sturen naar het redactieadres.
Voor geboortebericht(en) wordt U verzocht	€ 3,50 per geboorte bericht over te maken 
op onze bank 86 52 38 561 of giro 44 30 908

SHOWS/CLUBMATCH
Naam hond: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geb. Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ras: …………………………………………………………………………………………………………………………………………Teef/Reu
Behaald resultaat: …………………………………………………………………………………………………………………………………

In welke klas: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Waar behaald: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datums show/clubmatch: ……………………………………………………………………………………………………………………

Naam eigenaar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

GEBRUIKS- en JACHTPROEVEN
Naam hond: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geb. Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ras: …………………………………………………………………………………………………………………………………………Teef/Reu
Geslaagd voor: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prijs: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam eigenaar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

GEBOORTEBERICHTEN ad € 3,50
Ras: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aantal pups: …………………………………………………………………… waarvan Teven ………… Reuen ……………

Geboorte datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam vader: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam moeder: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eigenaar/Fokker: ………………………………………………………………………………………………… Tel.: ………………………

Let U wel bij inzending voor plaatsing in ons contactblad op de uiterste 
inleverdatum kopy van het volgende clubblad!
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AGENDA

Zet deze data alvast op uw kalender of in uw agenda

KC Roermond-Echt e.o. organiseert regelmatig verschillende 
activiteiten voor haar leden zoals kienavonden, snertwande-
ling, lezingen, cursussen, spellendagen, internationale shows, 
clubmatches, workshops en lezingen.

05-03-2016:   Start VOORJAARSCURSUSSEN gehoorzaamheid  
 (zijn al gestart)

08-03-2016:  Start VOORJAARSCURSUSSEN gehoorzaamheid  
 (zijn al gestart)

25-03-2016:  Start WORKSHOP Wandelen zonder Trekken -    
 “Wie laat wie nu uit” 19.30 uur

16-04-2016:  Start BALANSWORKSHOP voor beginners en gevorderden

28-05-2016: Examens voojaarscursussen

05-06-2016:  Voorjaarswandeling

07-06-2016:  Start ZOMER puppycursussen om 18.30 uur

11-06-2016:  Start ZOMER puppycursussen om 10.00 uur.

03-07-2016:  Clubmatch voor rashonden en niet rashonden

03-09-2016:  Start Najaarscursussen

06-09-2016:  Start Najaarscursussen

00-10-2016:  Start nieuwe KK1 (kynologische kennis1) cursussen 
 op de woensdagavonden  

LOSLOOPGEBIEDEN IN NEDERLAND: 

http://www.doggydating.com/losloopgebieden
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NOTULEN 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

d.d. 21-05-2015

Aanwezig; zie presentielijst in Notulenboek
Afgemeld: Dhr. en mevr. Meuter, Mevr. J. Meijers, Dhr. J. Stams, Mevr. E. Stams, 
Dhr. N. Heijnen, Dhr. E. Straatsma, Dhr. L. Boeijmeer, Mevr. K. Boeijmeer.

1. Opening 
De vergadering wordt geopend om 20.05 uur.
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom voor deze vergadering en bedankt 
iedereen voor hun komst. 

2. Ingekomen post en mededelingen
Er is geen ingekomen post.
De secretaris leest de afmeldingen voor.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15-05-2014
De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15-05-2015 worden door-
genomen. Deze zijn gepubliceerd in het clubblad. De voorzitter vraagt of  
iemand hierover vragen heeft, dit is niet het geval.
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd en door de voorzitter en 
de secretaris ondertekend. 

4. Jaarverslag secretariaat
De secretaris, mevr. A. Heijnen, leest het jaarverslag voor over het afgelopen 
verenigingsjaar. Hierin is opgenomen een overzicht van de verenigingsactivitei-
ten gedurende het jaar 2014. Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkin-
gen goedgekeurd. 
Het verslag zal worden opgenomen in het presentieboek.

5. Verslag penningmeester
De penningmeester, mevr. S. Boeijmeer, leest het jaarverslag voor en geeft 
toelichtingen op de winst- en verliesrekening 2014. Het verslag zal worden in-
gevoegd in het presentieboek. De voorzitter vraagt of er op- en/of aanmerkin-
gen zijn. Dit is niet het geval. Dhr. Simons vraagt of iemand vragen heeft over 
het jaarverslag, die zijn er niet en het jaarverslag wordt zonder op- en/of 
aanmerkingen goedgekeurd.
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6. Goedkeuring Begroting 2015
De penningmeester licht de opgestelde begroting voor het jaar 2015 toe.
Hans Schnock merkt op dat de post € 1000 voor opleidingskosten eigenlijk te 
laag is gezien het aantal instructeurs, de voorzitter merkt op dat hier geen pro-
bleem van gemaakt wordt als de kosten hiervoor hoger zijn en we zullen dit het 
volgend jaar omhoog zetten in de begroting.
De voorzitter vraagt de vergadering om de begroting zoals voorgesteld goed 
te keuren.
Deze wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
De voorzitter vraagt de vergadering décharge te verlenen over het financiële 
beleid van de penningmeester en het bestuur. De vergadering gaat met alge-
mene stemmen akkoord.

7. Verslag kascontrolecommissie
Mevr. v. Lierop  leest het verslag van de kascontrole-commissie voor.
Uit naam van de kascontrolecommissie, die de controle heeft uitgevoerd, te 
weten mevr. H. v. Lierop en mevr. v. Kollenburg adviseert mevr. v. Lierop aan de 
vergadering aan de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen. Dit 
wordt met algemene stemmen gedaan.

8. Voorstel contributieverhoging ingaande 1-1-2016
Mevr. Boeijmeer deelt mede dat er geen verhoging van de contributiegelden 
noodzakelijk is.
De vergadering volgt het advies op en gaat akkoord met handhaving van de 
contributie op de huidige prijs.

9. Bestuursverkiezing
Mevr. Boeijmeer en mevr. Sligchers zijn volgens rooster aftredend. Beiden heb-
ben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten bij het secretariaat 
binnengekomen.
Er wordt een stemcommissie wordt gevormd door dhr. H. Schnock en mevr.  
J. Lowis.
Er zijn 22 stemmen die kunnen worden uitgebracht.
Mevr. Boeijmeer wordt herkozen met 22 stemmen voor.
Mevr. Sligchers wordt herkozen met 22 stemmen voor. 
De voorzitter vraagt aan beide dames of zij hun herverkiezing aannemen. 
Beiden beamen dit.
De voorzitter feliciteert beiden met hun (her)verkiezing. 

10. Pauze
De pauze wordt overgeslagen vanwege de voortgang van de vergadering.
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11. Komende activiteiten
Mevr. Slighers geeft een opsomming van de activiteiten voor de rest van het jaar.
Suggesties en ideeën voor activiteiten zijn altijd welkom, deze kunnen per mail 
doorgegeven worden naar mevr. Sligchers.

12. Benoeming kascontrolecommissie
Mevr. v. Lierop is aftredend, mevr. Salden blijft, mevr. v. Kollenburg komt erbij, 
met als reserve Dhr. Jeroen van Veldhoven.

13. Voorstel digitalisering clubblad
Het clubblad wordt weinig gelezen, daarom willen we overgaan naar een ge-
digitaliseerde versie. We worden heel vaak gebeld wanneer een evenement 
begint. 
Carine licht de procedure toe hoe het gaat functioneren. Er wordt hierover ge-
discussieerd, hoe het met de mensen gaat die geen computer hebben. Hiervoor 
zou een tussenoplossing kunnen zijn om op aanvraag een geprinte versie toe 
te sturen.
Ook kunnen we ondervangen dat mensen proberen in te schrijven als zijnde lid  
en korting genieten, terwijl ze geen lid zijn.
Ons voorstel is om het clubblad te mogen digitaliseren. De vergadering dient 
hierover een beslissing te nemen, aangezien dit statutair is vastgelegd. 
De voorzitter vraagt of er akkoord gegaan kan worden met het voorstel, 21 
stemmen voor en 1 blanco stem.

14. Jubilarissen
Dit jaar hebben we 2 jubilarissen die 25 jaar lid van de vereniging zijn.
Funs Heijmans heeft met zijn Golden Retrievers cursus gelopen bij onze vereni-
ging. Hij is betrokken bij veel werkzaamheden op ons terrein en ook tijdens de 
voorbije tentoonstellingen was hij een vaste kracht. Ook is hij instructeur ge-
weest. 
De voorzitter speldt hem het speldje op dat behoort bij het 25-jarig lidmaat-
schap.
Frank Oelmeijer is met zijn Flatcoated Retriever bij onze vereniging gestart. Hij 
maakte deel uit van het team dat toen der tijd mee gedaan heeft aan de Natte 
Neuzen show. Frank is ook als instructeur behendigheid actief geweest bij onze 
vereniging en als we advies nodig hadden, was hij hiertoe altijd bereid. Ook 
heeft hij enkele jaren een bestuursfunctie uitgeoefend. Hem zal het speldje wor-
den toegestuurd.
Onze voorzitter, Alfons Simons, is 40 jaar lid. Hiervoor is niks vastgelegd, 
maar we willen dit toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom een 
kleine attentie.
Verder is dhr. Len Nizet 70 jaar lid. Deze is niet aanwezig.
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15. Uitreiking Jaarbeker 2014
Er zijn geen resultaten binnengekomen dit jaar, dus zal er geen Jaarbeker uit-
gereikt kunnen worden. De voorzitter heeft andere jaren nog getracht om de 
mensen te motiveren om resultaten in te sturen, dit jaar geen resultaten. De be-
ker blijft gehandhaafd en we zullen ook volgend jaar weer in het clubblad 
plaatsen.

16. Rondvraag
Inge Zurcher vraagt of er een reden is dat er minder honden op de clubmatch 
zijn, maar dit is een algemene tendens. 
Hans Schnock vraagt of wij ons ook niet bij de gezamenlijke clubmatch van de 
zuidelijke KC’s kunnen aansluiten. Ook willen we graag wel samenwerken, 
maar bij onze vereniging is er rust. Dit is bij andere verenigingen jammer ge-
noeg niet het geval. En vanuit het rayon komt nog niet genoeg actie.

17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur ,dankt iedereen voor hun aan-
wezigheid en hun bijdrage aan deze vergadering  en wenst iedereen wel thuis. 
Iedereen wordt uitgenodigd om een drankje te nemen.
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HET BESTUUR NODIGT U UIT 
TOT HET BIjwONEN VAN DE A.L.V. 

(Algemene ledenvergadering) 

Op donderdag 19-5-2016, aanvang 20.00 uur in ons Clubgebouw “de 
Kluif” op ons terrein in Sportpark “In de Bandert” te Echt

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 19-5-2016

1. Opening
2. Ingekomen post en mededelingen
3. Notulen ALV 21-5-2015
4. Jaarverslag secretariaat 2015
5. Jaarverslag penningmeester 2015
6. Goedkeuring begroting 2016
7. Verslag kascontrolecommissie 2015
8. Voorstel tot contributieverhoging ingaande 1-1-2017
9. Bestuursverkiezing*
 Aftredend volgens rooster: 
 Mevr. A. Heijnen (niet herkiesbaar)
 Mevr. C. Stuurman (niet herkiesbaar)
 Voor de ontstane vacature binnen het bestuur wordt door het bestuur voor- 
 gedragen:
 Mevr. J. van Lienden-Lowis
 Voor de andere vacature wordt nog gezocht naar een kandidaat
10. Pauze
11. Komende activiteiten 2016
12. Benoeming kascontrolecommissie
13. Aanpassing lidmaatschap.
 Invoering van verplicht lidmaatschap voor alle cursussen.
 Lidmaatschap geldt voor lopend boekjaar 1-1 t/m 31-12
14.  Huldiging jubilaris
15. Uitreiking jaarbeker 2015 K.C. Roermond-Echt e.o
16. Rondvraag
17. Sluiting

* Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen, conform de Statuten en het 
H.R./Art. 11.3 tot zeven dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk 
bij het bestuur (per adres secretariaat) worden voorgedragen.
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PUNTENTELLING jAARBEKER 
K.C. ROERMOND-ECHT E.O.

De jaarbeker 2015 zal worden uitgereikt tijdens de komende ALV op 19 mei a.s. 
Resultaten kunnen worden doorgegeven aan het secretariaat of bij de coördi-
nator ringtraining dhr. Alfons Simons. Er is een jaarbeker voor beste resultaat 
behaald tijdens CAC of CAC/CACIB tentoonstellingen in het binnenland, in het 
buitenland of tijdens clubmatches in Nederland. 
De puntenlijst dient vergezeld te gaan van kopieën van de behaalde successen.
De telling geldt als volgt:
Goed/Matig = 1 punt
Zeer Goed = 2 punten 
Uitmuntend = 3 punten 
Best in Groep = 5 punten
Best in Show = 5 punten
Bijv.: Uw hond is Best in Show geworden op en Nat./Int. Tentoonstelling dan 
telt U, Uitm. 3 pnt + B.I.G. 5 pnt + B.I.S. 5 pnt = 13 pnt.
De CAC/CACIB en Beste van het Ras gaan pas meetellen bij een gelijk aantal 
punten.

STICHTING AMIVEDI.
HUISDIER VERMIST OF GEVONDEN ?
AMIVEDI HELPT !
Stichting Amivedi Registratie 
van vermiste en gevonden huisdieren
Bel Amivedi – post Roermond 
Tel.0475-328156 of 
kijk op internet www.amivedi.nl 

TENTOONSTELLINGS UITSLAGEN EN KAMPIOENEN! 

Als uw hond jeugdkampioen,Veteranenkampioen, Het Nederlands, of 
een buitenlandse Titel heeft behaald, kunt u een foto insturen, samen met 
een kopie van de titel. Dit geldt ook voor honden waarmee werktitels 
worden behaald. Foto en copy sturen naar: petra.keulers@kpnmail.nl
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PAS OP: XyLITOL zIT IN (BIjNA) ALLES!
zEER GIFTIG VOOR HONDEN! 

Doorgaans worden succesverhalen gepubliceerd bij “patient van de maand”. 
In dit geval niet.
Het verhaal gaat over Dunya, een verder gezonde rodesian ridgeback van  5 
jaar oud. Ze had geen noemenswaardige gezondheidsklachten, hoogstens wat 
goed behandelbare maagdarmklachten. De baasjes van Dunya stonden bij ons 
bekend als alert en betrokken. Als er echt iets aan de hand was met de dieren 
werden kosten nog moeite gespaard, het waren echter geen mensen die kwa-
men als er eigenlijk niets aan de hand was. Dat is ook de reden dat ik zelf zo 
ben geschrokken van het verhaal van Dunya.

Zo had Dunya in 
oktober een aantal 
mezenbollen gege-
ten. Dunya lustte 
blijkbaar niet al-
leen het eten uit 
haar voerbak. Om-
dat de netjes die 
rond de mezenbol-
len zaten vrij klein 
waren is toen be-
sloten om niet in te 
grijpen maar ta-
bletten te geven en 
af te wachten. Dat 
is verder ook goed 
afgelopen. Op een 

vrijdag rond de middag werden we gebeld dat de baasjes acuut wilden komen 
met Dunya. Nu willen veel eigenaren waarvan de hond ziek is acuut komen, 
maar de assistente had goed ingeschat dat dit echt niet kon wachten. Toen ik 
Doenya zag en onderzocht constateerde ik direkt dat het zeer kritiek was. 
Dunya had slijmvliezen met een verkeerde kleur, verkeerde in shock en had een 
gespannen buikpalpatie. De eigenaar meldde dat er eigenlijk niets gebeurd 
was, het enige dat hij kon noemen is dat ze drie dagen geleden peperkoek had 
gegeten.

We hebben Dunya direkt aan het infuus gelegd, bloed afgenomen en een rönt-
genfoto van de buikholte gemaakt. De röntgenfoto was niet afwijkend, uit het 



19

bloed kwam echter dat de leverwaarden extreem afwijkend waren. Binnen 40 
minuten na binnenkomst stopte Dunya echter met ademen. Reanimeren had 
geen enkele zin. We moesten haar helaas laten gaan. Het verdriet van de ei-
genaren was enorm, net als onze machteloosheid. Een paar dagen later belde 
de eigenaar. De peperkoek die Dunya enkele dagen eerder had gegeten be-
vatte de zoetstof xylitol. Hiermee werd duidelijk waaraan Dunya overleden is. 
Xylitol is zeer giftig voor honden! Het blijkt dat het in zeer veel produkten zit, 
ook bijvoorbeeld in sate saus die niet suiker vrij is. Het zorgt ervoor dat veel 
bloedwaarden (bijvoorbeeld van de glucose en de lever ernstig verstoord ra-
ken.) Indien de vergiftigingsverschijnselen er eenmaal zijn, is er weinig meer 
tegen te doen.

DUS: als uw hond iets gegeten heeft wat mogelijk xylitol bevat, zorg er dan 
voor dat de hond zo snel mogelijk braakt. Neem hiervoor direkt contact op met 
de praktijk. Wacht niet te lang, anders is het voedsel al door naar de twaalfvin-
gerige darm. De baasjes van Dunya zijn natuurlijk heel verdrietig over het ver-
lies van hun mooie, trouwe ridgeback. Maar tegelijkertijd willen ze voorkomen 
dat andere honden hetzelfde overkomt als Dunya. Daarom is Dunya onze pa-
tient van de maand. We krijgen er Dunya misschien niet mee terug, maar door 
anderen te waarschuwen kunnen we hopelijk voorkomen dat het vaker gebeurt.  

Guido van Heeswijk: dierenarts

De eigenaren vertellen:
Op een avond bleek Dunya een lade te hebben geopend en een complete pe-
perkoek (ontbijtkoek) te hebben op gegeten. Bij het zoeken op internet konden 
we niets vinden waaruit bleek, dat dit als alarmerend moest worden ervaren. 
Op verschillende sites werd zelfs peperkoek aangeraden bij het eten van scher-
pe voorwerpen.

De volgende dag was het gedrag van Dunya normaal, afgezien van het feit, 
dat ze veel dronk. Wel moest ze vaker overgeven en had ze last van diarree. 
Dit vonden we nog niet verontrustend, omdat ze genoeg dronk. Op de tweede 
dag  begonnen we ons wat meer zorgen te maken met name, omdat ze meer 
moest overgeven en het buitensporige drinken. We spraken af, dat de volgende 
dag er toch een rit naar de dierenarts gemaakt zou worden, om iets tegen het 
overgeven te halen.

Al deze tijd was Dunya nog alert en was er voor de rest niets aan haar gedrag 
te merken, dat ze ergens last van had. ’s Morgens kwam ik thuis van het werk 
en lag Dunya onder de tafel, naar het leek te slapen. Dunya was er de hond 
niet naar om enthousiast naar je toe te komen. Dit deed ze wanneer zij het 
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nodig vond, vandaar dat dit gedrag niet vreemd was. Ik vond het wel nodig de 
dierenarts te bellen, om na te vragen of peperkoek gevaarlijk kon zijn voor de 
hond, maar de assistente zag geen spoed in de situatie. Gezien de hele peper-
koek, die ze had gegeten leek het wel verstandig om toch naar het spreekuur 
te gaan. Even later kwam mijn vriendin thuis en bemerkten we, dat Dunya er 
nogal apathisch bij lag. Toen ik haar aanraakte reageerde ze nauwelijks. Toen 
sloeg bij ons de paniek toe en hebben we de dierenarts gebeld, dat we met 
spoed langs wilden komen. Inmiddels was Dunya totaal slap en reageerde ze 
nergens meer op. 

Alles wees er op, dat het niet goed was met haar, maar we hadden nog steeds 
hoop dat het goed ging komen. Helaas het zag er niet goed uit en we waren 
net thuis, toen de telefoon ging en het nieuws kwam, dat Dunya werd gereani-
meerd. Ik begreep, dat ze het niet ging halen en zei tegen dr. Van Heeswijk om 
te stoppen met reanimeren. Een intens verdriet en schuldgevoel overviel ons. 

Waarom hadden we dit niet zien aankomen? Later die dag bleek uit de bloed-
waarden, dat de lever van Dunya er mee gestopt was. In het gesprek, wat ik 
had met  Guido gaf hij nogmaals aan, dat hij niet dacht, dat de peperkoek de 
oorzaak kon zijn geweest van alles. 

Het bleef echter aan mij knagen en ik ging op zoek naar de verpakking van de 
peperkoek, om te kijken wat er in had gezeten. Het enigste opmerkelijke vond 
ik de xylitol en hierop ben ik gaan googelen. Al snel kwam ik er achter, dat 
xylitol levensgevaarlijk voor honden is en op de site van xylitol zelf, er ook voor 
gewaarschuwd wordt. Met deze wetenschap heb ik de dierenartspraktijk terug 
gebeld en hebben van Heeswijk en ik alles nogmaals op een rijtje gezet.  

Ik hoop, dat de dood van Dunya er in ieder geval er toe bijdraagt, dat mensen 
zich nog bewuster worden van het gevaar van xylitol en in de hoeveelheid 
producten waar dit in zit.     

Inge en Léon

Van dierenkliniek Op de Diek uit Sittard http://www.dierenarts-sittard.nl/maart
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CLUBMATCH VOOR RASHONDEN EN 
KEURING VOOR RASLOzE HONDEN   

3 JULI 2016

Dit jaar organiseren we weer een gezellige clubmatch voor rashonden en tege-
lijkertijd ook, voor het eerst, een keuring voor rasloze honden. De clubmatch is 
voor rashonden met een FCI stamboom of een door de FCI erkende stamboom 
uit een ander land. De keuring voor rasloze honden is voor honden zonder 
stamboom en voor kruisingen.

Alle honden (rashonden en rasloos) krijgen een keurverslag van hun hond. Voor 
de rashonden geldt de normale gebruikelijke keurvolgorde (klasse per ras, 
beste v.h. ras, beste. v.d. groep en Best in Show) Voor de rasloze honden vindt 
er een eindkeuring plaats waarin een Beste Hond v.d. dag v.d. rasloze keuring 
wordt gekozen. Voor de winnaars stellen we mooie prijzen beschikbaar. Iedere 
deelnemer krijgt een leuke attentie als herinnering aan hun deelname.

Inschrijving voor deelname kan via de normale inschrijfformulieren aan het se-
cretariaat  of via de website!! De inschrijving voor de clubmatch sluit op 12 juni 
i.v.m. de verplichte opname van de gegevens van de hond in de catalogus. 
Voor de keuring van de rasloze honden kan men zich vooraf opgeven en op de 
dag zelf tot 11.00 uur.

Natuurlijk hebben we ook voor deze dag weer medewerkers nodig om alles in 
goede banen te leiden. Opgeven om mee te helpen kan per mail  bij het secre-
tariaat!!

Laten we er samen een gezellige familiedag van maken in een gemoedelijke en 
prettige sfeer en natuurlijk met goed weer!

Annita Heijnen
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Tevens inkoop van gebruikte zitmaaiers
Wij werken uitsluitend op afspraak, telefoonnummer 06-46325770

Kerkstraat 85
6104 AB Koningsbosch (NL)
www.zitmaaiersvanbommel.nl
info@zitmaaiersvanbommel.nl

HET adres voor nieuwe en gebruikte zitmaaiers

 

 

HET adres voor nieuwe en gebruikte zitmaaiers 

   Kerkstraat 85 Dealer van:  
   6104 AB Koningsbosch (NL) 

 

 
   www.zitmaaiersvanbommel.nl   
   info@zitmaaiersvanbommel.nl 

 
Tevens inkoop van gebruikte zitmaaiers 

Wij werken uitsluitend op afspraak, telefoonnummer 06-46325770  

 

 

HET adres voor nieuwe en gebruikte zitmaaiers 

   Kerkstraat 85 Dealer van:  
   6104 AB Koningsbosch (NL) 

 

 
   www.zitmaaiersvanbommel.nl   
   info@zitmaaiersvanbommel.nl 

 
Tevens inkoop van gebruikte zitmaaiers 

Wij werken uitsluitend op afspraak, telefoonnummer 06-46325770  

Dealer van:
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CURSUS EHBO VOOR HONDEN
EERSTE HULP BIj HONDEN ONGELUK(jES)
Inhoud:
U leert een aantal essentiële zaken over de anatomie van de hond en hoe het 
lichaam van de hond functioneert; 
U leert herkennen wat niet goed functioneert en wat je hier zelf aan kan doen, 
dit kan betrekking hebben op noodsituaties, maar wat veel vaker voorkomt de 
huis, tuin, en keukenongelukjes.

We zullen zien dat een klein beetje eenvoudige kennis een ritje naar de dieren-
arts kan besparen. U leert e.e.a. over verwondingen, noodgevallen en enkele 
ziekten(verschijnselen).

We gaan in praktijk oefenen met:
· Diagnostische handelingen (pols, hartslag enz.)
· Verbandleer
· Dwanghandelingen
· Reanimatie

Voor het oefenen van de handelingen in de praktijk is het enkele avonden nood-
zakelijk uw eigen hond mee te nemen maar dit zal van te voren aangegeven 
worden. De eerste lesavond is zonder hond. 

Cursusmateriaal (verbandmiddelen) en een naslagwerk zijn bij de prijs inbe-
grepen. Maximum aantal deelnemers is 8. VOL=VOL.
Kosten inclusief materiaal en naslagwerk zijn:
€ 90,- voor leden (u dient bij de omschrijving uw lidmaatschapsnummer van 
2016 te vermelden) en € 105,- voor niet-leden.

Cursusdata: 7, 14, 21, 28 juni en 5 juli 2016.  
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur.

Inschrijven: via de website. U kiest voor RECREATIEVE 
JACHTTTRAINING 1 echter bij de OMSCHRIJVING zet u 
dat het gaat om EHBO CURSUS VOOR HONDEN.

Als u lid bent vergeet u a.u.b. niet om uw lidmaatschaps-
nummer voor 2016 te vermelden.
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RINGTRAINING
Ringtraining is iedere maandag. GEEF JE OP!  
De clubmatch komt eraan. Zondag 3 juli 2016, ook honden zonder stamboom 
en rasloze honden kunnen meedoen. 

De cursus ringtraining is bedoeld 
om de baas in combinatie met de 
hond te leren om zich op een show 
op de juiste wijze te presenteren 
aan de keurmeester. Tijdens de 
ringtraining komen onder meer de 
volgende onderdelen aan bod: het 
op de juiste manier voorbrengen 
van de hond, het gangwerk tonen 
(dus hoe je met de hond moet lopen 
in de ring), het betasten, het gebit 
tonen en het in stand blijven staan.

Ringtraining is erg belangrijk omdat met de juiste training de hond veel beter 
geshowd kan worden in de ring waardoor de hond een betere beoordeling kan 
krijgen.

Ervaren instructeurs 
Onze instructeurs hebben jarenlange ervaring op het gebied van showen, keu-
ren en verzorgen van honden. De training van een groep van ca. 8 honden 
duurt ongeveer 30 – 35 minuten maar er valt ook veel te leren van het kijken 
naar het showwerk van andere combinaties.

Cursusdag
De ringtraining vindt op maandagavond vanaf 19.30 uur plaats in ons clubge-
bouw.

Andere weetjes
Bij binnenkomst dient men zich in te schrijven op de deelnamelijsten die klaar-
liggen op de balie. Er wordt altijd met een groep puppy’s gestart en aanslui-
tend volgen de andere aanwezige honden. Gemiddeld zijn er op maandag-
avond 3 – 4 groepen. Er is geen verplichting om iedere week aanwezig te zijn. 
Men kan maximaal op een avond met twee honden deelnemen aan de ringtrai-
ning. Om deel te nemen aan de cursus ringtraining is het lidmaatschap van de 
vereniging verplicht. 

Coördinator & instructeur ringtraining:
Alfons Simons, ringtraining@kcroermondecht.nl
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wORKSHOP BALANSTRAINING 
BEGINNERS & GEVORDERDEN 

Deze workshop is geschikt voor honden van alle leeftijden van pup tot senior 
en is ook uitermate geschikt voor onzekere en angstige honden OF honden die 
bezig zijn met revalideren na een operatie of ongeluk.

Tijdens de balans workshop ga je met je hond samenwerken waarbij aandacht 
voor elkaar en het hebben van plezier bij de oefeningen centraal staan. Tijdens 
de workshop leren we jou en je hond diverse spier en balansoefeningen die 
ervoor zorgen dat de concentratie van de hond wordt verbeterd, het zelfver-
trouwen wordt vergroot en de hond bewuster bezig is met jou als baas. Er 
wordt gebruik gemaakt van diverse materialen waaronder balansmatten, -kus-
sens en -ballen, cavaletti’s, trapladders, doolhoven etc.

Het is vooral heel erg leuk om met je hond te doen en je leert veel beter naar je 
hond te kijken en zijn signalen op te pikken. De workshop wordt gegeven door 
twee ervaren instructeurs en gezien het karakter van de workshop zijn er maar 
een beperkt aantal plaatsen dus geef je op tijd op. Het is ook een ideale work-
shop om te doen naast de reguliere cursussen.

Data 
Het zijn 5 workshopdagen. 
Balanstraining BEGINNERS start om 11.00 op zaterdag 16 april.
Balanstraining BEGINNERS start om 12.45 op zaterdag 16 april.

Kosten
60 euro voor leden en 75 euro 
voor niet-leden.

Inschrijving
Geschiedt via de website. Kies 
voor WORKSHOPS nummer 1 en 
zet bij de beschrijving BALANS-
WORKSHOP.
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KyNOLOGISCHE KENNIS 1
Half oktober 2016 start weer een nieuwe KK1 cursus 

Deze opleiding is bestemd voor hen die meer willen weten over de Kynologie 
en voor diegene die verantwoord willen fokken met hun hond (en). Ook is de 
opleiding uitermate geschikt voor instructeurs en hondeneigenaren die wat 
meer willen weten over bijvoorbeeld de gezondheid, voeding, gedrag en erfe-
lijke aspecten van hun hond.  Veel cursisten vinden het ook leuk om zich bezig 
te houden met het herkennen van de verschillende rassen binnen de honden-
wereld. Cursisten die examen willen doen, kunnen dit doen bij de Raad van 
Beheer. De KK1 opleiding vormt een goede basis voor vele andere opleidingen 
binnen de kynologie. Niet alleen voor de opleiding tot exterieurkeurmeester, 
maar ook voor andere disciplines binnen de kynologie zoals gedrag en ge-
hoorzaamheid, jacht en andere vormen van hondensport. 

Inhoud opleiding KK1
De structuur en de werkwijze van de georganiseerde; rassenkennis; voedings-
leer; voortplanting; gedragsleer; erfelijkheidsleer (basisprincipes); de in de ky-
nologie gehanteerde terminologie; gezondheidsleer met verzorging en huisves-
ting. Na de cursus Kynologische Kennis 1 kunt u verdergaan met de 
vervolgcursus Kynologische Kennis (KK2).
Er komen verschillende vakken aan de orde met de volgende onderwerpen:
•	 Structuur: Structuur en de samenstelling van de georganiseerde kynologie,  

de voorschriften van de Raad van Beheer, het stamboek- en tentoonstellings-
wezen.

•	 Rassenkennis: Aan de hand van foto’s krijgt u inzicht in het oorspronkelijke 
doel en gebruik en daardoor kijk op bouw en verschijningsvorm.

•	 Voedingsleer: De nutriënten in de hondenvoeding en het spijsverteringspro-
ces bij honden.

•	 Voortplanting: De bouw en functionaliteit van de voortplantingsorganen; 
de cyclus van de teef, de dekking en de dracht, het verloop van de geboorte 
en de omgang met pasgeboren pups.

•	 Gedrag: Ontwikkingsfasen bij honden en het hierbij horende gedrag, het 
leerproces en de omgang met honden in verschillende leeftijdsfasen.

•	 Terminologie: De in de kynologie gebruikte uitdrukkingen.
•	 Gezondheid: In- en uitwendige parasieten, meest voorkomende infectieziek-

ten en anatomische afwijkingen.
•	 Verzorging en huisvesting: Bouw en taken van de huid. Vachtstructuren, 

gebit, nagels, oren en ogen. Wetgeving.
•	 Erfelijkheid: Algemene bouw en functies van cellen en de basisprincipes 

van erfelijkheid.
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Drukwerk nodig?

Hoofdvestiging
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
T 0475 406 406

Servicepunt
Waldfeuchterbaan 134
6105 BP Mariahoop
info@drukkerij-koenen.nl

www.drukkerij-koenen.nl
Kijk ook eens op onze website:

Cursusopzet
De cursus bestaat uit 20 lessen en  wordt gegeven op woensdagavond in ons 
clubgebouw aan de Bandertlaan te Echt.  
De cursus wordt bij voldoende belangstelling jaarlijks gegeven en start dan in 
september/oktober. Een cursusavond duurt van 20.00 tot 22.00 uur, onderbro-
ken door een korte pauze. De kosten van de KK1 opleiding bedragen 150 euro 
exclusief boeken en examengeld. Dit cursusgeld dient u op de EERSTE LES 
contant mee te nemen.

Docenten
Onze KK1 docenten zijn reeds vele jaren binnen de kynologie actief op het 
gebied van exterieur en gehoorzaamheid: Jos Roberts, Hans Schnock, Alfons 
Simons, Carine Stuurman. 

Aanmelding/Contactperoon
Aanmelding: Naam en adres opgeven bij Annita Heijnen 
emailadres: annita.heijnen@planet.nl
Meer informatie over de opleiding: Carine Stuurman 
emailadres: vanmeinweg@live.nl 
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FOTOSHOOT
Valentijnsshoot van de winter pup- en pubergroepen. Altijd weer erg leuk om al 
die mooie hondjes en enthousiaste baasjes op de gevoelige plaat vast te leg-
gen. Alle foto’s staan op: http://kcroermondecht.blogspot.nl/
Hier een kleine impressie.
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wAT IS DE BESTE MANIER OM VECHTENDE 
HONDEN UIT ELKAAR TE HALEN? 

Als een hond met een andere hond in gevecht raakt is dat een verschrikkelijke 
gebeurtenis. Een hondengevecht kan erg luidruchtig zijn,en soms gaat het er 
heftig aan toe. Maar gelukkig duren de meeste gevechten vaak slechts enkele 
minuten en blijft de schade meestal beperkt tot enorme schrik, bij zowel  de 
hond als het baasje. Dominantie, leiding in een territorium, of de liefde van een 
aantrekkelijke teef kunnen voor een hond aanleiding zijn om met een 
“bekende”hond in gevecht te gaan. Maar de aanleiding voor een hond kan 
ook veel complexer zijn. Als een hond zomaar met een vreemde hond in ge-
vecht raakt, dan is de aanleiding vaak moeilijker te achterhalen. Vaak is grote 
angst, gebrekkige socialisatie en opvoeding, of een geestelijke afwijking het 
probleem achter de agressie.

Botsen en gevechten
Er zijn twee verschillende soorten hondengevechten te onderscheiden, een bot-
sing en een gevecht. Botsingen komen veel voor tussen honden die tot hetzelfde 
roedel behoren, of elkaar goed kennen. Een botsing tussen honden in hetzelfde 
roedel is een natuurlijke manier om de rangorde in de roedel te bepalen. Een 
rangorde is nodig om de rust en de vrede in de roedel te kunnen bewaren. Bij 
een botsing is het vaak een oudere hond, die een jongere roedelgenoot ken-
baar maakt dat deze fout zit. Het is eigenlijk een corrigerende les, die een be-
langrijke sociale functie heeft. Botsingen tussen twee honden zijn vaak erg 
luidruchtig, maar zijn vaak van korte duur. Bij een botsing tussen twee honden 
zijn er vaak geen verwondingen.

Wel of niet ingrijpen?
Vaak wordt er gezegd dat het beter is om de vechtersbazen het maar uit te la-
ten vechten. Of ze het onderling maar te laten regelen. Dit onderling uit laten 
vechten is alleen verstandig bij kleine gevechten tussen roedelgenoten, maar bij 
gevechten tussen twee honden die elkaar niet kennen beslist niet!!! Een gevecht 
kan verschrikkelijk uit de hand lopen en moet daarom zo snel mogelijk gestopt 
worden.

De beste manier om een gevecht te beëindigen
Om een gevecht tussen twee honden te stoppen is eigenlijk alles geoorloofd, 
maar het is aan te raden om tactvol te werk te gaan. Het is af te raden om te 
proberen om het gevecht met blote handen  tot stoppen te brengen, of de hon-
den bij de halsband beet te pakken. Een vechtende hond is vaak blind van 
woede, waardoor deze zich gemakkelijk kan vergissen en een hand voor een 



30

tegenstander aanziet. Het ingrijpen met blote handen kan vervelende bijtwon-
den opleveren. Een goede manier om het gevecht tot stoppen te brengen is 
door beide vechtersbazen aan de achterpoten op te pakken en op te tillen. Dit 
is echter alleen mogelijk indien er nog iemand aanwezig is, en kan helpen. Het 
optillen van éen van de honden is niet verstandig omdat deze hond op die 
manier alleen maar kwetsbaarder is voor aanvallen van de andere hond. Houdt 
de honden op ondersteboven vast, maar trek ze niet uit elkaar zolang éen van 
de twee zich heeft vastgebeten in de ander. Het uit elkaar trekken kan namelijk 
hele vervelende scheurwonden opleveren. Als de honden lang ondersteboven 
hangen zullen ze gedesoriënteerd raken en vanzelf loslaten. Indien er geen 
hulp aanwezig is, dan kan geprobeerd worden om het gevecht te stoppen door 
de honden met de tuinslang nat te spuiten, of door een emmer water of een 
groot kleed over hen heen te gooien. Het is af te raden om te proberen om het 
gevecht schreeuwend tot stoppen te brengen. De kans is namelijk aanwezig dat 
geschreeuw als aanmoediging wordt opgevat.

Voorkomen van een gevecht
Veelal is voorafgaand aan een gevecht een gespannen sfeer voelbaar. De hou-
ding van de honden verandert, de lichaamstaal wordt anders en vaak staren 
honden elkaar lange tijd onafgebroken aan. Bij het opmerken van deze span-
ning, is het verstandig om de honden uit elkaar te halen en daardoor een con-
frontatie te voorkomen. Als een situatie zich tijdens een wandeling voordoet, 
dan is het vaak verstandig om te keren en de wandeling in een andere richting 
te vervolgen. Het voorkomen van een conflict situatie is namelijk altijd de beste 
oplossing.
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Socialiseren
Voor een goede omgang tussen honden is een goede socialisatie erg belang-
rijk. Het is belangrijk om een hond met veel andere honden in contact te bren-
gen. Een hond die goed gesocialiseerd is, heeft geleerd hoe hij met andere 
honden om moet gaan. Hij weet hoe de rangorde in een roedel werkt, en hij 
begrijpt hoe vreemde honden communiceren. Het is ook erg verstandig om 
vanaf jonge leeftijd met een hond op cursus te gaan.

Twee vechtersbazen in één huishouden
Als twee honden in hetzelfde huishouden elkaar constant in de haren vliegen, 
dan wordt dit vaak veroorzaakt door problemen in de rangorde. Een duidelijke 
rangorde is nodig om de harmonie in het gezin te bewaren. Soms loopt de 
strijd om de hoogste rang zo hoog op en zijn de honden zo vaak met elkaar in 
gevecht, dat het samenleven onmogelijk wordt. In dat geval kan het soms nood-
zakelijk zijn om een van de honden uit huis te plaatsen.
 
Bron: internet puppyplaats

Cash en Carry voor dieren

MERAKAL b.v. 

Pasweg 95, 6371 BK Schaesberg, Tel. 045-5311588
ingang: oprit Kempkensweg 1

Diner        10 kilo vanaf  10,10
Hart-lever-kip-kopvlees-pens

Brok        15 kilo vanaf  12,20
Brok L/R        15 kilo vanaf  15,25
Pens, vlees, kip,   per 500 gr.  0,80
Ook voor uw: • Kennel-elementen 
• Tropische vissen • Vijvervissen • Vijvers

Canagan
Opti Life
More
Natyka
Champ
Renske
Henne
Canex 
Proplan
Pedigree
Denkadog
Smölke 
Nutro 
Bonzo 

Prins

Diepvries:
- Energique

- Alaska

- Duck

- Carnibest

- Smuldier  SCHERP CONCURRERENDE PRIJZEN

Fokker 
Meradog 
Royal Canin
Cavom 
Puro
Biofood
Farmfood
Wielco 
Barca
Dog Show
Eukanuba
Bento
Hill's
Noblesse
Caro Croc
Nutro Choice



32

wORKSHOP FLEECE SPEELTjES MAKEN 
28 FEBRUARI GROOT SUCCES! 

Op 28 februari heeft de KC een workshop fleece speeltjes maken georgani-
seerd. Er was een goede opkomst. 14 leden hebben zich eraan gewaagd, en 
al snel hadden ze door hoe ook de wat meer ingewikkelde speeltjes in elkaar 
gevlochten moesten worden. Met dank aan Monique Pepper om ons wegwijs 
te maken in het fleece speeltjes maken,en Marian Sligchers voor de organisatie.
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RASSTANDAARD VAN DE LEONBERGER
Wat voor hond is de Leonberger?
Gegevens over de voorgeschiedenis van de Leonberger zijn moeilijk te vinden. 
Veel meer dan een enkel voorwoord in tentoonstellingscatalogi en stamboeken 
zijn er nauwelijks. In één van deze voorwoorden staat: De Leonberger komt uit 
Schwaben. Dit ras bestaat sinds 1846. Bakermat: Leonberg. Hij is lief voor 
kinderen, waaks en trouw, kleur geel als van de leeuw tot roodbruin met zwar-
te punten, heeft een zwart masker en goedmoedige bruine ogen. De reu heeft 
een schofthoogte van 72-80 cm, de teef 64-74 cm.

Ook de volgende regels werden in een oud stamboek gevonden: De Leonber-
ger vanaf het begin. Er zijn twee typische Schwabische honderassen: de Rott-
weiler en de Leonberger. Beide hebben hun ontstaan te danken aan kleine ste-
den in Schwaben: Rottweil en Leonberg. De van 1808 tot 1889 in Leonberg 
levende heer Essig, wethouder van het stadje was een groot dierenliefhebber; 
Hij hield kippen, ganzen, eenden, duiven, reeën, kalkoenen en zelfs vossen. 
Natuurlijk dartelden bij hem ook honden In het rond van de vele rassen van die 
tijd. O.a. doggen en ook de toen reeds bekende en waardevolle Newfoundlan-
ders, eenkleurige en gevlekte, zoals een oude afbeelding laat zien. Na vele 
kruisingen met de geel gevlekte St. Bernard en de Landseer, kruist hij het resul-
taat hiervan weer later met de Pyreneese berghond. In 1846 bracht hij voor het 
eerst zijn Leonbergers als een eigen ras naar voren.

Het was – en is nu nog – een hond die imponerend groot is zoals de Newfound-
lander, met diens waaksheid en goedmoedigheid en natuurlijk ook met diens 
voorkeur voor water. Hij heeft een prachtige vacht met de gele kleur als van de 
leeuw en is even slim en intelligent als de berghonden, van welke hij afstamt.
Zeer spoedig vond de op de leeuw lijkende hond vele liefhebbers. De keizerin 
Elisabeth (Sissy) van Oostenrijk, de Markgraaf van Baden en ook Bismarck 
prefereerden de Leonberger en bezaten er zelfs meerdere van. De overlevering 
zegt dat de Leonbergers van Garibaldi het zelfs durfden op te nemen tegen de 
wilde stieren van Sicilië. Grote populariteit genoot de Leonberger ook aan het 
hof van de Czaar en zo werden tegen het eind van de 19de eeuw ongeveer 
330 exemplaren naar Rusland geëxporteerd.

De Leonbergse Hond in Nederland
In 1962 gingen de zusters José van de Pas en Metha Stramer naar Duitsland 
en kwamen terug met een reu en twee teven uit Schwabische dorpjes in de 
onmiddellijke omgeving van Leonberg.Deze drie Leonbergers werden inge-
schreven in het Nederlandse Hondenstamboek. In 1963 kon het eerste nest bij 
de Raad van Beheer worden aangemeld, namelijk twee reuen en vier teven. 
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De ouderdieren waren Alf v.d. 
Achalm (Cardus v.d Muhlen-
grund x Daisy v.d Solitude) en 
Elka v Rossbach (Akbar v.d Burg-
halde x Dorle v Rossbach). Fok-
kers: de dames Van De Pas en 
Stramer. Overigens dateert de 
eerste inschrijving van een Leon-
berger in het Nederlandse Hon-
denstamboek van 6 juni 1900. 
Dit was Hector Barry v, Muhlen-
bach x Diana Weijers. De fokker 
was A. Ras. Op dit moment heeft 
Nederland een populatie van on-
geveer 1600 Leonbergers.

Algemene verschijning, De Leonberger Rasstandaard
De Leonberger is een zeer grote, krachtig gebouwde, gespierde, maar toch 
elegante hond. Aan zijn bouw is zijn oorspronkelijke gebruiksdoel af te lezen. 
Zijn harmonische lichaamsbouw en zelfverzekerdheid springen samen met een 
levendig temperament daarbij in het oog. Vooral de reu is imposant en straalt 
kracht uit.

Verhoudingen
De schouderhoogte verhoudt zich tot de lichaamslengte als 9:10. De borst-
diepte bedraagt rond 50% van de schouderhoogte.

Gedrag, karakter
Als gezinshond is de Leonberger onder de huidige woon- en leefomstandighe-
den een aangename partner, die zonder problemen overal naartoe kan wor-
den meegenomen en die uitblinkt door uitgesproken kindvriendelijkheid. Hij is 
niet schuw of agressief. Als gezelschapshond is hij een prettige, volgzame en 
onbevreesde kameraad onder alle omstandigheden.
Tot de gewenste karaktervastheid behoren vooral:
•	 zelfverzekerdheid	en	voorname	kalmte,
•	 een	gematigd	temperament	(waartoe	ook	speelsheid	behoort),
•	 het	kunnen	bijbrengen	van	gehoorzaamheid,
•	 het	leergierig	en	opmerkzaam	zijn,
•	 het	niet	bang	zijn	voor	geluiden	en	lawaai.
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FOTO                   GENIEK!

Iedere drie maanden worden er telkens enkele nieuwe foto’s in ons clubblad 
geplaatst. Ga eens aan de slag, en maak leuke, gekke, aandoenlijke foto’s van 
uw viervoeter! 

Mocht u digitale foto’s hebben, stuur deze dan naar Petra Keulers per email: 
petra.keulers@kpnmail.nl Analoge foto’s graag per post naar het redactieadres. 
Vermeld wel de naam van u zelf en uw hond zodat wij deze bij de foto kunnen 
plaatsen.

Mick de Golden Retriever 
van Marc en Amanda Sniekers

Mick van Peter en Githa 
Reuten wil iedereen nog 
een fijn 2016 wensen
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wAAROM ROLLEN HONDEN 
zICH VAAK IN VIEzIGHEID?

Veel honden vinden het heerlijk om te rollen in iets dat erg stinkt, zoals poep,een 
kadaver of een oud ganzenei. Vaak besluit een hond vanuit een impuls om zich 
op iets vies te storten en zich hier helemaal mee in te smeren. Dit rollen kan een 
baasje vaak tot wanhoop drijven,maar is voor honden een natuurlijk gedrag. 
Een hond heeft verschillende motieven om dit te doen. Het rolgedrag kan voort-
komen uit jachtinstinct, omdat het luchtje gewoonweg aantrekkelijk is, maar 
ook uit verveling doen,of kan het een manier van aandacht vragen zijn. Omdat 
een hond zoveel verschillende motieven heeft, is het een gedrag dat een hond 
vaak maar moeilijk af te leren is.

Jachtinstinct
Een hond kan bij het rollen gedreven worden door zijn jachtinstinct. De vieze 
lucht werkt als een ideale dekmantel bij de jacht. Door zich in te smeren met 
viezigheid camoufleert een hond zijn eigen “hondenlucht”. Hierdoor zal een 
jagende hond minder snel worden opgemerkt door zijn prooi, als hij deze stil-
letjes besluipt. Hetzelfde rolgedrag is zichtbaar bij wolven die op jacht gaan. 
Wolven smerem zich vaak voor de jachtpartij helemaal in met viezigheid. Een 
hond hoeft tegenwoordig natuurlijk niet meer op jacht voor zijn voedsel, maar 
deze oude gewoonte is nog steeds aanwezig.
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Lekker luchtje 
Dat over smaak niet valt te twisten, dat is algemeen bekend. Zo is het ook bij 
honden. Iets dat wij vinden stinken, dat kan voor een hond de lekkerste geur op 
aarde zijn. Als een hond een lekkere drol of een kadaver vindt, dan kan hij 
deze geur zo aantrekkelijk  vinden dat hij er zichzelf er het liefst helemaal mee 
insmeert. Het is eigenlijk te vergelijken met een lekkere parfum die mensen op-
spuiten om lekker te ruiken.

Aandacht vragen
Het rollen door de viezigheid kan ook een manier van aandacht vragen zijn. 
Honden die zich vervelen, of te weinig aandacht krijgen, kunnen dit uiten door 
in de viezigheid te gaan rollen. Door zichzelf vies te maken is de kans groot dat 
zij de aandacht krijgen die ze graag willen. Als een hond door de viezigheid 
begint te rollen, dan reageert een baasje meestal direct. Het baasje wilt probe-
ren te voorkomen dat een hond zich met de viezigheid insmeert. Vaak wordt 
een hond thuis direct onder de douche gestopt. Het baasje wordt dan wel eens 
boos en bestraft de hond voor zijn gedrag,en krijgt de hond wel wat hij wilt,en 
dat is aandacht. Negatieve aandacht is immers ook een vorm van aandacht. 
En als een hond die aandacht krijgt die hij wil, dan is de kans groot dat hij het 
de volgende keer weer zal doen.

Afleren van het rolgedrag
Hoewel het rolgedrag eigenlijk niet is af te leren, kunnen er wel een aantal 
maatregelen genomen worden om het tegen te gaan. Het aangelijnd uitlaten is 
een goede oplossing. Als een hond aangelijnd is, dan kan deze gemakkelijk 
gecorrigeerd worden zodra deze wil gaan rollen. Het vooraf te kunnen waar-
schuwen doormiddel van het commando ‘nee’ is een belangrijk hulpmiddel. 
Echter zit hier wel een moeilijkheid aan deze manier van corrigeren. Het ruiken 
en snuffelen is namelijk normaal hondengedrag en dat mag niet worden be-
straft. De moeilijkheid zit hem in corrigeren op het moment dat snuffelen over-
gaat in rollen.

Een andere oplossing is het vermijden van belangrijke ‘rol’plaatsen. Een hond 
heeft vaak enkele plaatsen waar hij vaak rolt. Dit zijn vaak natuurlijke plaatsen 
waar veel verschillende dieren samenkomen en waar veel verschillende luchtjes 
hangen. Vaak zijn het park, open land,of een bosrijk gebied populaire rolplaat-
sen. Door deze plaatsen te mijden komt een hond niet in de verleiding om te 
rollen.  

Bron: internet puppyplaats
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NIEUwE LEDEN
V17516 S. Verhoeven Ellerweg 7 6039 RD Stramproy
L12616 S. Leenders    Dionysiusstraat 12    6071 KH Swalmen
M21116 J. Mestrom  Scholtisweg 25     6065 CV Montfort
R15016  M. Rutten-Leurs  Emmastraat 7         6067 GZ Linne
C09816   M. Creemers        Isidoorstraat 4  6012 RE Haler
C10016   M. de Cock          Bergerstraat 26        BE3680 Maaseik 
D13816  I. Dohmen   Venlosesteenweg 413  BE3640 Kessenich
F04715   L. Fransen         Meuleberg 61        5954 AS Beesel
R14916    M. Roelofs        Vlaskuilseweg 17    6105 CN Maria Hoop
S32116   J. Scholten       De Weerd 50           6041 TL  Roermond
J02316   V.Janssen + gez.lid Stationsweg 20  6051 KL Maasbracht
H26016 E. Heijkants        Nagelstraat 11       BE3640  Ophoven
C09916   L. Cuijpers          Oude Baan 49          6101 VN Echt
R14816  J-P Rutten           Langerenstraat 50      BE3680 Maaseik
M20916   A. Morbach-Killaars  Swalmerstraat 104   6041 CZ Roermond
N06816 C. Nijpels          Keramieksingel 117  6216 XS Maastricht
C09516  S. Corstjens       Halfersstraat 11        6077 CX  St.O’berg
V17416   T. Vonk         Kloosterwandstr. 293   6041 HJ  Roermond
D13616 M. Dijck van   Varenerf 8                6413 LA  Heerlen
G14816  B. V.D. Goor     Raevenstraat 19  6014 BA  Ittervoort
S31816 D. Schuurmans     Maasstraat 1C         6051 CK Maasbracht
R14716 H. Ramakers   Hondsbroek             6121 XB  Born
P13316 P. Peeters         Houtstraat 37           6102 BD Echt
B26716    B. van Birgelen    Marijkelaan 25       6074 AP Melick
M21016   T. Mestrom         Steenakkerstraat 37    6051 JV Maasbracht
C09616  L. Clerx         Zilversparstraat 21     6101 LB Echt
C09716  P. Cox             Putbroekerheiweg 4    6105 AL  Maria Hoop
D13716   L. Diels           Op de Steen 64    6049 LB Herten
H25716  R. de Haas       Corneliushof 35     6114 JX  Dieteren
K18216   M.Kilaars          Keulseweg 12       5953 HK Reuver
S31916   L. Strating        Dirksbergerweg 21      6045 EV Roermond
W13416 R. Wilms          Gr.v.Wassenbergstr. 11 6067 ED Linne
S32016   S. Schreurs      Standerdmolen 38      6049 GK Herten
J11816   H. Janssen     Koninginnenlaan 47   6043 AD Roermond
G14916  D. van Geijn      Elzenweg 13        6051 KZ Maasbracht
B26816  M. Bottenberg      Prinsenbaan 5A       6104 BA Echterbosch
H25816  K. Haenen        K. Daelenbroeckstr. 21 6043 XP Roermond
B26916    R. Beurskens      Kleefstraat 49          6101 VL  Echt
H25916   C. van Helden     Eikenlaan 33        6063 BM Vlodrop
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Carla de Graaf, instructeur gehoorzaamheid
KC Roermond-Echt

Een nog betere baas voor uw hond
door persoonlijke begeleiding in de vorm van 

• Reiki behandelingen
• Therapie sessies

Meer info:
www.degraaf-reikitherapeut.nl

06 - 274 17 300
van den Boetzelaarstraat 65, Haelen

  

 

 

 

 

 

 
 

  Carla de Graaf  Reiki therapeut
Voor meer rust en balans


