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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.

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

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

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:
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VOORWOORD
Beste leden,

Een mooie september maand is voorbij. Deze maand bracht ons veel zonne-
schijn met nog heerlijke avonden. Bij onze vereniging draaien alle cursussen 
weer op volle toeren, alle groepen zijn vol bezet. Mensen vinden met hun hond 
steeds makkelijker de weg naar onze vereniging. Mede door de inzet van onze 
instructeurs en de medewerkers is dit een zeer goede ontwikkeling.
 
Dit is wel anders op onze Nederlandse tentoonstellingen. Gaat het in de ons 
omringende landen steeds beter en worden er meer honden ingeschreven is het 
met vele Nederlandse tentoonstellingen slecht gesteld. Het aantal ingeschreven 
honden per show loopt erg terug. De verenigingen die dubbele tentoonstellin-
gen organiseren zeggen dat ze nu meer inschrijvingen hebben maar vergeten 
te vertellen dat het wel gaat over 2 tentoonstellingen. Hadden ze vroeger op 
een enkele tentoonstelling 2200 tot 2700 honden nu hebben ze vaak nog geen 
1500 honden per tentoonstelling. Als ik terugkijk zo’n 10 jaar geleden waren 
er vaak 100+ Golden Retrievers ingeschreven en nu geen 25, Labrador Retrie-
vers 120+ tegen nu 30, Engelse Cocker Spaniëls 60+ tegen nu 16, Amer. 
Cocker Spaniëls 30+ tegen nu 4. In Maastricht op beide tentoonstellingsdagen 
was er geen enkele Amer. Cocker Spaniël ingeschreven. Dan heb ik het alleen 
over rasgroep 8, Retrievers, Spaniëls en Waterhonden. In de andere rasgroe-
pen is het niet anders. 

Men ziet hieraan dat het niet best gesteld is met de tentoonstellingen in Neder-
land. Het zal best zijn dat de financiële crisis hier een rol in speelt maar mede 
oorzaak hiervan is dat er door de komst van de dubbel tentoonstellingen er vele 
te veel tentoonstellingen in Nederland zijn. Doordat er nu door vele verenigin-
gen een dubbele tentoonstelling word georganiseerd om zelf uit de kosten te 
komen gaat dit ten kosten van de waarde van de Nederlandse tentoonstelling. 
Ik vind dat hierdoor de waarde en kwaliteit van een NL. Kampioenschap erg 
naar beneden is gegaan. Ik denk dat de Nederlandse kynologie hier eens ern-
stig moet over na gaan denken.

Alfons Simons
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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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AGENDA
19 oktober:  start nieuwe KK1 (Kynologen Kennis 1)

3 november:  start EHBO cursus

13 november:  workshop hondenspeeltjes maken   
  13.00 tot 16.00 uur in ons clubgebouw,  
  opgeven via de website, of bij Marian  
  Sligchers info@mammajan.nl 

26 november:  examens van alle najaar cursussen

27 november:  snertwandeling met heerlijk zelfgemaakte snert 

1  december:  diploma uitreiking

3 december: start WINTER PUBER en PUP cursus 09.30 uur

4 december:  start tussentijdse pup en pubercursus om 09.30 uur

12 december:  kienen in clubgebouw, aanvang 20 uur. 
  Zaal open vanaf 19 uur.

ATTENTIE:

Verplicht lidmaatschap per 1-1-2017!

Op de Algemene Ledenvergadering van onze KC, in mei dit 
jaar, is er overeengekomen dat iedereen wat een cursus gaat 
volgen,verplicht is om lid te worden van onze vereniging. 

U kunt zich als lid opgeven via onze website. 
www.kcroermondecht.nl
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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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SAMEN OP PAD, FIETSEN MET JE HOND
Niets is leuker dan samen met je hond erop uit gaan. Naast wandelen is fietsen 
erg favoriet. Mogen alle honden mee met de fiets? Waar moet je op letten en 
wat heb je allemaal nodig?

Pauzeren tijdens een fietstochtje: 
In de schaduw kun je je hond even laten uitrusten en afkoelen. 

Kan jouw hond al goed volgen? 
Mocht je hond niet goed kunnen volgen tijdens het wandelen of trekt hij erg aan 
de lijn, leer dan eerst de basisgehoorzaamheid aan en ga dán pas samen 
fietsen. Voorkom gevaarlijk situaties waarbij je door je hond van de fiets wordt 
getrokken. 

Sommige honden worden snel afgeleid door allerlei prikkels onderweg, wat 
ook voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Als jouw hond tijdens een wandeling 
achter een haas aan wil gaan dan doet hij dat natuurlijk ook als hij vast zit aan 
je fiets.

Sommige honden vinden een fiets maar een eng ding, sommige honden dein-
zen letterlijk weg als ze een fiets zien en willen er het liefst zo ver mogelijk 
vandaan lopen. Je kunt je hond aan de fiets laten wennen.

Ga eerst samen te wandelen met de fiets aan de hand. Jij loopt in het midden 
tussen de fiets en je hond in. Als dat goed gaat, dan kun je de volgende stap 
zetten. Je gaat nu samen wandelen met de fiets tussen jullie in. Als je merkt dat 
je hond niet meer terugdeinst van de fiets dan kun je proberen om tijdens het 
wandelen af en toe een stukje te fietsen.

Conditie opbouwen:
Als je hond niet gewend is om veel te bewegen, dan is het raadzaam om dit 
rustig op te bouwen. Je wil ten slotte voorkomen dat je hond geblesseerd of 
uitgeput raakt. Begin met 5 minuten fietsen en bouw dit in 6 weken op naar 
bijvoorbeeld 20 minuten. Ook kun je het tempo geleidelijk aan opbouwen. Las 
voldoende rustdagen in zodat de hond kan herstellen.
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Hier vind je een goede trainingsschema’s speciaal voor honden:

Trainings schema jonge hond (vanaf 1 jaar)

  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7

Week 1  5 min rustdag 10 min rustdag 10 min rustdag rustdag

Week 2 10 min 10 min rustdag 10 min 10 min rustdag rustdag

Week 3 10 min 10 min 10 min rustdag 10 min 10 min rustdag

Week 4 15 min 10 min rustdag 15 min 10 min  5 min rustdag

Week 5 15 min 10 min 10 min rustdag 15 min 10 min rustdag

Week 6 15 min 10 min 10 min rustdag 20 min 10 min rustdag

Draven of rennen? 
Vooral met een harde ondergrond vangen de gewrichten van een hond veel 
klappen op tijdens het rennen. Als je hond in draf naast je fiets loopt is dat 
minder belastend. Draven is daarom aan te raden.

Hoe herken je draf? 
Draf zit tussen lopen en rennen in. Tijdens de draf worden linksvoor en rechts-
achter tegelijk opgetild en neergezet afwisselend met rechtsvoor en linksachter. 

Wat heb je nodig?
Heel belangrijk: Water!

Veel mensen fietsen met de riem in de hand. Maar is dat wel veilig genoeg?
De hond draagt bij voorkeur een tuig of een niet-slippende halsband.

Een springer:
Dit is een stang die je aan je fiets bevestigt. Hier bevestig je vervolgens het 
uiteinde van de riem aan. Op deze manier kun je beide handen gewoon aan 
het stuur houden en blijft je hond 
op gepaste afstand van de fiets. 
Hij kan dan bijvoorbeeld niet 
per ongeluk tussen de spaken te-
recht komen. Wel zo veilig dus! 
Je hebt modellen voor grote en 
kleine honden. Let daar op als je 
er een aanschaft. 
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Runkeeper:
Een snelheidsmeter is handig om te hebben. Je kunt dan de afstand en de snel-
heid in de gaten houden. Zeker bij het hanteren van een trainingsschema is dat 
erg handig. Tegenwoordig kun je natuurlijk ook een app zoals Runkeeper instal-
leren op je smartphone. Deze kan via GPS de route volgen en maakt na afloop 
zelfs een mooi kaartje met informatie m.b.t. snelheid, afstand en caloriever-
branding. In het donker dient je hond goed zichtbaar te zijn met bijvoorbeeld 
een reflecterend hesje. Neem altijd je mobiele telefoon mee voor noodgevallen. 
Een EHBO-kit kan ook van pas komen. Je hond kan bijvoorbeeld in iets scherp 
stappen.

Wil je liever geen springer gebruiken dan is het dragen van een heupriem 
eventueel ook nog een mogelijkheid. Op deze manier kun je toch je handen 
aan het stuur houden. De hond heeft dan wel meer bewegingsvrijheid en kan 
met een lange lijn voor of achter de fiets belanden.

Hond naast de fiets: 
Met een springer blijft je hond op veilige afstand van de fiets en kun je je han-
den aan het stuur houden.

Let op oververhitting:
Fiets niet met je hond als het warmer is dan 20 graden. Honden kunnen name-
lijk veel minder makkelijk hun warmte kwijt raken dan wij mensen. Ze raken 
oververhit.

Water: 
Zorg regelmatig voor afkoeling. Las regelmatig pauzes in en neem altijd water 
mee, voor jezelf, maar ook zeker voor je hond. Wil je hond tijdens het fietsen 
of tijdens een pauze een sloot in, dan kan dat een teken zijn dat hij wil afkoe-
len. Tijdens warme dagen kun je het beste voor zonsopgang of in de avond 
fietsen wanneer het koeler is.

Verkeersveiligheid: 
Laat je hond altijd rechts van de fiets lopen. Houd zo veel mogelijk beiden 
handen aan het stuur. Schaf eventueel een springer aan zodat je je handen vrij 
hebt. Je hond los naast je laten rennen kan leuk zijn, maar dit is op veel plekken 
onveilig en ongewenst.

Met meerdere honden fietsen: 
Dit is een extra moeilijkheidsgraad en niet voor iedereen weggelegd. Ook komt 
de verkeersveiligheid misschien in het geding.
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Een paar tips:
De honden dienen beiden aan de rechterkant van de fiets te lopen. Dat kan 
naast elkaar of achter elkaar. Honden moeten sowieso goed onder appèl staan.
Het is voor de honden wel zo prettig als ze hetzelfde tempo kunnen houden 
zodat ze lekker mee kunnen lopen. Een jonge hond is nu eenmaal wat fitter en 
sneller dan een oudere hond.
Er bestaat overigens wat onduidelijkheid of er een verbod bestaat op het fietsen 
met meerdere honden. Echter nergens staat in de wet dat je zo niet mag fietsen. 
Wel staat in Artikel 5 van de Wegenverkeerswet het volgende: “Het is een ieder 
verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt 
of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of 
kan worden gehinderd.” Mocht de hond een ongeval veroorzaken, dan kun jij 
aansprakelijk gesteld worden.

Hond laten trekken: 
In Nederland is het verboden om een hond als trekkracht gebruiken. De sport 
bikejoring is volgens de wet dan ook niet toegestaan. Zie voor meer informatie: 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Artikel 36. Het is mogelijk hier ont-
heffing voor aan te vragen bij het ministerie.

Niet voor alle honden: 
Fiets alleen met een hond die uitgegroeid is. Sommigen zeggen dat je bij 10 
maanden kunt beginnen met opbouwen, maar osteopaat Martine Burgers zegt 
hier het volgende over: “Gebruik de leeftijd van 12 tot 24 maanden om het 
fietsen aan te leren en ga pas vanaf 24 maanden de belasting echt opvoeren 
door de afstanden groter te maken. Het skelet van een hond is namelijk pas op 
de leeftijd van 24 maanden helemaal ‘af’ en dus pas op die leeftijd volledig 
belastbaar.” Overigens dit verschilt ook per ras. Je kunt dit eventueel navragen 
bij je fokker of rasvereniging. Honden op leeftijd of met een medische aandoe-
ning kun je beter niet mee laten lopen naast de fiets. Raadpleeg bij twijfel altijd 
je dierenarts.

Maak het niet te bont:
Het belangrijkste is dat een fietstochtje voor jou en je hond een leuk uitje is. 
Voorkom uitputting en blessures. De kussentjes onder de poten van de hond zijn 
niet geschikt voor hele lange afstanden op ruwe ondergronden. Ze kunnen 
open gaan, tot bloedens toe. Witte of roze voetzooltjes zijn gevoeliger dan 
zwarte en beschadigen sneller. Let daarom extra op de ondergrond zoals heet 
asfalt. Als voorbeeld: een zeer goed getrainde, grotere hond kan met een snel-
heid van 15 km p/u naast de fiets lopen, de maximale afstand is 20 km.
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DoggyrideTips:  
Laat je hond eerst zijn behoefte doen voor je 
gaat fietsen. Het is niet handig als je hond 
plotseling de berm in duikt om een plas moet 
doen. Wordt je hond snel moe, dan kun je een 
doggyride achter je fiets bevestigen of een 
mandje aan je stuur hangen. Houd je hond 
voortdurend in de gaten. Wordt het hem te 
veel, stop dan meteen.

Verbod op fietsen met je hond in o.a. België:
In België is het verboden om met je hond te fietsen. De Belgische Senaat heeft 
dit verbod ingesteld om verkeersveiligheid te kunnen waarborgen. Ook het 
fietsen met een spinger is verboden.

Op het moment van schrijven is ons nog niet bekend hoe dit in andere landen 
is geregeld. Tips zijn daarom meer dan welkom. We raden sowieso aan om dit 
uit te vinden, mocht je van plan zijn om met je hond in het buitenland te gaan 
fietsen. 

Bron: Doggo.nl



12

TIBETAANSE TERRIER MET EEN MISSIE:
HET ONTSTAAN VAN EEN AAI TEAM

Hoi allemaal!

Ik ben Sandra en ben op dit moment de trotse eigenaar van drie tibetaantjes 
(Tibetaanse Terriers). Lummel van 10, Shaggy van 8 en sinds een paar maan-
den is Mikha van bijna 1 ons team komen versterken. Vanaf dat Lummel zijn 
intrede deed in ons gezin ben ik gefascineerd door dit bijzondere ras met hun 
gave zich enorm te binden aan het gezin en hun feilloze inschatting van onze 
emoties. Tel daarbij hun natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid bij op 
en het is voor mij het perfecte ras. 

Vanuit mijn werk als maatschappelijk werkster werd mij jaren geleden ge-
vraagd of ik het niet leuk vond om als vrijwilliger af en toe een jongen met 

downsyndroom te be-
zoeken samen met een 
van mijn honden. Deze 
jongen was eenzaam, 
maakte moeilijk contact 
maar hield wel van hon-
den. Omdat niet alle 
honden het ook fijn vin-
den om contact te heb-
ben met iemand met 
een beperking vroegen 
ze dus aan mij of een 
van mijn heren dit zou 
aankunnen. 

Gezien het relaxte en open karakter van Shaggy ben ik met hem bij deze jon-
gen langsgegaan en wat daar tussen die twee ontstond was enorm bijzonder! 
Ze maakten op een wijze contact met elkaar die zo bijzonder en puur was. 
Shaggy en deze jongen genoten enorm van dit contact en al snel wist ik ook 
dat ik hier meer mee moest gaan doen. 

Ik ben een aanvullende cursus gaan volgen en Shaggy heb ik laten “testen” op 
geschiktheid en nadat dit positief was gebleken zijn wij benoemd tot een offici-
eel AAI team (animal assisted interventions). AAI staat in dit geval dus niet voor 
knuffel of bezoekhond. 
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Samen met een collega zijn wij binnen de organisatie waar wij voor werken 
een cursus gestart welke wij de HOB (hond ondersteunende begeleiding)  
noemden. Samen met onze honden helpen wij in deze cursus kinderen en vol-
wassenen met een beperking of met autisme om weerbaarder te worden. Met 
behulp van simpele oefeningen waarin ze moeten samenwerken met de hon-
den, leiding moeten nemen maar de hond soms ook moeten helpen leren ze 
hoe ze duidelijker in hun eigen communicatie kunnen  zijn. Het bijzondere van 
honden is dat deze geen agenda hebben en ook niet oordelen. Dit maakt het 
contact puur en zorgt dat mensen veel meer openstaan om dingen te leren en 
te oefenen. Zo mooi om te zien hoe de band tussen hond en mens zoveel moois 
te weeg kan brengen!

Shaggy en ik hebben daarnaast afgelopen winter de mogelijkheid gekregen 
om deel te nemen aan een pilot welke gecoördineerd werd door het Neder-
lands geleidehondenfonds. Wij mochten onderdeel uitmaken van een groeps-
therapie van toen bijeenkomsten voor bewoners van een zorginstelling. Ook 
hier waren cliënten natuurlijk dolenthousiast en bleven ze trouw alle tien de 
keren komen. Cliënten die normaal verlegen waren en niet durfden te praten, 
stapten nu over een drempel en begeleidden Shaggy door de oefeningen heen. 
En Shaggy zelf? Die blijft koelbloedig, zonder sterallures en blijft genieten van 
zijn werk. 

Inmiddels is tibetaantje Mikha bij ons komen wonen met als doel in de toekomst 
een collega van Shaggy te worden. Shaggy zijn agenda wordt steeds voller en 
Shaggy mag natuurlijk in de eerste plaats gewoon hond zijn, rennen, spelen, 
vies worden en heel veel chillen. In de toekomst zal hij dus hopelijk samen gaan 
werken met Mikha. Omdat lang niet iedere hond geschikt is voor dit werk en 
het werk ook leuk vind zijn we na een zorgvuldige zoektocht terecht gekomen 
bij de fokker van Mikha welke ook hondje selecteert en deels opleidt als hulp-
hondjes. Mikha was hier ook al geselecteerd  op haar karakter en deze leek 
erg geschikt  voor een taak als hulphond of therapiehond. Ze is natuurlijk nog 
jong en de toekomst moet uitwijzen hoe ze strakjes is als volwassen hond maar 
het begin is er.

Hieronder wil ik jullie ook een stukje die een moeder ooit heeft geschreven niet 
onthouden. Mochten er naar aanleiding van mijn verhaaltje vragen zijn, ik ben 
altijd bereid om hierover verder te kletsen. 

Groetjes Sandra 
Sandra.aerns@gmail.com of +31648181124
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VERHAAL VAN EEN OUDER
M. is een  jongen van elf jaar met de diagnose ASS. Zijn ontwikkeling verloopt 
moeizaam. Hij lijdt aan angststoornissen, vermijdt sociale contacten en spreekt 
niet. Er zijn al heel wat therapievormen ingezet om M. minder angstig en even-
wichtiger te maken. Maar voor  M. waren de trainingen vervelend en eng; 
therapeuten die maar op hem in praatten, vreemde ruimtes en spullen waar hij 
iets mee moest. De resultaten waren altijd teleurstellend.

Toen kwam het aanbod om M. deel te laten nemen aan de HOB. Het vooruit-
zicht van bezig zijn met een hond, zorgde ervoor dat M.  bereid was om aan 
de training mee te doen. Vanaf de eerste sessie bleek dat M. het uitstekend kon 
vinden met Tibetaanse terriër Shaggy, een zwartharige bink. 
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Het vrolijke en speelse karakter van de hond, gepaard met een bepaalde af-
standelijkheid, werkte uitstekend voor de onrustige M. Hij voelde dat hij volle-
dig geaccepteerd werd door Shaggy, dat de hond nergens een probleem van 
maakte, en alert maar relaxed bleef. Hierdoor kon M. zijn eigen spanning 
loslaten en genieten van het samenzijn met Shaggy. 

Door het niet spreken van M, moest de hond zich concentreren op de non-ver-
bale signalen die gegeven werden. Dit lukte verbazend goed. In combinatie 
met een pot beloningsbrokjes was Shaggy altijd wel gemotiveerd, maar liet ook 
duidelijk merken wanneer de interesse aan het verdwijnen was. Na afloop van 
het trainingsuurtje waren hond en kind vaak uitgeput, maar voldaan. Dat de 
hond plezier liet zien in het samen “werken”, maar dan ook weer geen moeite 
had met het afscheid nemen, was voor de over-emotionele M. een gezonde 
ervaring. Zijn zelfvertrouwen groeide, hij ging voorzichtig contact maken met 
klasgenootjes. De effectiviteit van de HOB was duidelijker dan van alle eerdere 
therapieën! Het gedrag van de hond toonde M. dat vastklampen niet nodig is.  
De krampachtigheid  bij M. verdween langzaam om plaats te maken voor zijn 
eigen innerlijke Tibetaan. 

Dit ras is wellicht geen voor de hand liggende keus wanneer men aan een 
hulphond denkt, maar juist door de redelijke onverstoorbaarheid is de thera-
peutische waarde voor kinderen uit de doelgroep groot.
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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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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.

Rechts:
Faido en Roma 
tegen de wind in.
Henny van Lierop.

Boven en rechts:
Baily van Githa Reuten.
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KAMPIOEN
Kamp. Melodie D’amour of Sarina’s Dream werd in vier maanden tijd:
- Nederlands Veteranenkampioen
- Luxemburgs veteranenkampioen 
- Lux. Benelux Veteranenwinster
- Ned. Veteranen Benelux Winster 
- Benelux Veteranenkampioen
 
Gefeliciteerd met dit mooie resultaat, Sarina en Maurice van der Meeren

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

Van harte
 gefeliciteerd!
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MET JE HOND IN HET VLIEGTUIG 
OP VAKANTIE

Amerikaanse honden nemen het vliegtuig alsof het niks is. Moet ook wel in zo’n 
groot land. Daar loont het dan ook de moeite om een luchtvaartmaatschappij 
op te richten voor honden met baasjes: AnimalAirways. Ze maken overigens 
niet alleen binnenlandse vluchten.

Wat denken Nederlandse baasjes ervan?
Je stapt niet zomaar even met je hond op een vliegtuig. Daar zijn talloze rede-
nen voor. Je moet namelijk met nogal wat zaken rekening houden. Toch zegt 
meer dan 30% van de baasjes die met hun hond op vakantie gaan dat ze wel 
met het vliegtuig zouden willen gaan als ze wisten dat dit goed te regelen is. 
Deze cijfers komen uit een landelijk onderzoek dat wij hebben gehouden onder 
1400 hondenbezitters. 

Voor vakanties in Europa kan vliegen toch wel eens uitkomst bieden want de 
reis duurt aanzienlijk korter. Gelukkig bieden de meeste maatschappijen tegen-
woordig wel een goede honden-reis-service. Maar voor je gaat vliegen zijn er 
wel wat dingen die je moet weten. We zetten het hier allemaal even voor je op 
een rijtje. Het is wel wat veel informatie maar neem even de tijd om het door te 
nemen, dan verloopt het regelen van een vliegreis een stuk soepeler. En, wil je 
het regelen graag uit handen geven, dan kun je ook nog terecht bij www.ani-
malstofly.com of www.zoologistics.nl/

Is je hond vliegfit?
Fit is het allerbelangrijkste. Als het je hond om wat voor reden dan ook geen 
goed doet om te vliegen doe het dan niet. Overleg altijd met je dierenarts! 
Over het algemeen zijn gezonde volwassen honden goed in staat om met het 
vliegtuig te reizen. Uiteraard neem je geen puppy’s, zieke, zwangere, zenuw-
achtige of oude honden mee. Stompneuzige honden zoals Boston Terriers, 
Mopshonden, Bulldoggen, Boxers, Chow Chows, Lhasa Apso’s, Pekineesjes 
enz. kunnen op grote hoogte last krijgen van ademhalingsmoeilijkheden door 
de ijle lucht. Dit soort honden vliegen dus liever niet. Het spreekt voor zich dat 
je ook erg zenuwachtige of bange honden niet meeneemt in een vliegtuig. 
Twijfel je? Raadpleeg dan je dierenarts want het is fijn om je hier zeker over te 
voelen.

Bekijk hier een filmje van de KLM over vliegen met je hond!
https://www.youtube.com/watch?v=idEmOPqTcUU
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Kalmerend middel of niet?
Wij raden het geven van kalmerende middelen in af. Een kalmerend middel 
heeft een bloeddrukdaling en lichaamstemperatuur daling tot gevolg. Dat is niet 
zonder risico. Bovendien kan een duffe hond sneller zenuwachtig worden om-
dat hij voelt dat-ie niet in staat is om adequaat te reageren in vreemde situaties. 
Hij kan zich niet goed schrap zetten als de bench wordt verplaatst en hij heeft 
moeite zijn evenwicht te bewaren. Bovendien heeft een verdoofde hond meer 
kans op ademhalingsmoeilijkheden op grote hoogten en kan hij niet goed bra-
ken als-ie onverhoopt luchtziek wordt. Sommige luchtvaartmaatschappijen ne-
men een verdoofde hond ook niet mee. Dan kan je dus gewoon naar huis en 
gaat je hele vakantie niet door. Zorg dus dat je van te voren goed op de 
hoogte bent van alle regels.

Welke vlucht kies je?
Voor zowel baasjes als honden geldt hoe korter de vlucht hoe beter. Afhankelijk 
van waar je naar toe vliegt heb je vaak een aantal opties. Als je niet van plan 
ben erg ver weg te gaan raden wij je aan om uitsluitend directe vluchten te 
kiezen. Zeker als je hond te groot is om bij je in de cabine te reizen. En dat is 
al snel, alleen type chihuahua mag in een tas met je mee in het vliegtuig. Verder 
is het handig om een vroege of late vlucht te boeken. Die zijn minder druk en 
is er meer tijd voor aandacht voor je hond. Houd wel altijd rekening met twee 
uur extra voor de check-in procedure en extra tijd voor het ophalen van je hond 
op de plaats van bestemming. Vraag bij het plannen van je vlucht altijd advies 
aan de maatschappij en zeg dat je met een hond reist. Zij hebben goede sug-
gesties voor een reisplan dat het meest relaxed voor jou en je hond is.

Wen je hond aan verblijf in een bench:
Gedurende de vlucht zit je hond in een bench. Je kunt IATA goedgekeurde ben-
ches kopen of huren voor alle hondenmaten (gewoon even Googlen!) Het is 
prettig voor je hond als hij zich daar thuis voelt. Je doet er dus verstandig aan 
om hem hier een paar weken voor vertrek dus al aan te laten wennen. 

Zet de bench in huis en laat je hond er op eigen gelegenheid in en uit gaan. 
Desgewenst kun je hem stimuleren met extra lekkere brokjes of een speeltje. 
Forceer het niet het is de bedoeling dat je hond zich prettig en vertrouwd voelt 
en als hij wat meer tijd nodig heeft laat hem dan zijn eigen tempo een beetje 
bepalen. Als je hond vertrouwd is met de bench moet hij er nog aan wennen 
dat die soms wordt afgesloten. Doe dat in het begin alleen als je zelf nog in de 
buurt bent en je hond je kan zien. Als dat goed gaat laat hem dan een tijdje 
alleen maar kom altijd terug voordat je hond onrustig wordt. Zo leert hij dat je 
hem niet zal vergeten en kan hij erop vertrouwen dat je altijd wel ergens in de 
buurt bent.
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Met welke maatschappij vlieg je ?
Het transport van dieren is internationaal geregeld door de algemene veilig-
heidsvoorschriften van de International Air Transport Association, de Live Ani-
mals Regulations en de Animal Welfare Act. Deze voorschriften regelen onder 
andere de situatie in het bagageruim (luchtdruk, temperatuur, andere vracht 
etc.) en de wijze van in- en uitladen van je hond bij vertrek en aankomst, zodat 
dat niet schadelijk of ongezond voor je hond zal zijn.

Over het algemeen zijn er drie manieren om je hond mee te nemen:

In de cabine: je vliegt altijd samen met je hond en je hond moet in een reistas 
passen. Het gewicht van je hond en de afmetingen van de reistas verschillen 
per maatschappij (stel je er niet te veel van voor: het geldt voor de formaten 
mini, small en extra small.)

In het bagageruim: je vliegt altijd in het zelfde vliegtuig als je hond. Je hond 
wordt vervoerd in een bench die aan bepaalde regels moet voldoen.

Als cargo: er is hierbij geen garantie dat je in hetzelfde vliegtuig als je hond 
reist. Lijkt ons niet ideaal maar het kan (met name gezien de kosten) zinvol zijn 
om dit te overwegen als je een lange vlucht moet maken.

Tarieven:
De tarieven om je hond mee te nemen verschillen per maatschappij. Als je hond 
mee kan in de cabine of in het ruim wordt hij gezien als bagage en betaal je 
doorgaans het overbagage tarief voor het gewicht van de hond plus het ge-
wicht van de bench. Als je hond als cargo meegaat gelden over het algemeen 
de vracht tarieven.  Sommige maatschappijen hebben een vast tarief voor hon-
den, ongeacht hoe hij vliegt. Elke maatschappij heeft dus zo haar eigen regels. 
Houdt er rekening mee dat er veelal een maximum is aan het aantal honden dat 
per vlucht vervoerd mag worden. Doorgaans geeft dit nauwelijks problemen 
maar vooraf checken voorkomt problemen. De kosten van het vervoer variëren 
ook. Neem daarom altijd vooraf contact op met de vliegmaatschappij. 

Gezien het beperkte aantal honden dat per vlucht vervoerd mag worden is het 
belangrijk dat je altijd ruim van te voren je plannen bekend maakt aan de lucht-
vaartmaatschappij. Ook na je boeking moet je voor de zekerheid 24 tot 48 uur 
voordat je vertrekt nog een keer contact opnemen om je vlucht te bevestigingen 
en te checken of ze er daadwerkelijk rekening mee gehouden hebben dat je je 
hond meeneemt.
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Eten en drinken:
Er zijn veel verschillende adviezen over hoe lang voor vertrek je hond nog mag 
eten en drinken. Dat varieert tussen de 4 tot 12 uur voor vertrek. Wij hanteren 
het volgende uitgangspunt. Ieder hond moet in ieder geval 1x per 24 uur eten 
en iedere 6 uur kunnen drinken. (Pups daarentegen moeten vaker kunnen eten, 
daar zij hun bloedsuikerspiegel niet op peil kunnen houden,en zelfs kunnen 
overlijden mochten deze te laag gaan.) Het is voor een hond niet fijn als hij 
onderweg in zijn bench moet plassen of poepen. Dus geen volle maag en een 
lege blaas bij vertrek is het meest comfortabel voor je hond. Als de reis niet al 
te lang duurt is het het beste om je hond zes uur van te voren niet meer te laten 
eten en drie uur van tevoren niet meer te laten drinken. Zorg wel voor drinkbak-
jes wat bevestigd kunnen worden in de bench,hier kan water in gedaan wor-
den voor de hond op het vliegtuig gaat. 

Check in:
De meeste vliegvelden hebben een speciale hondenincheckbalie. Je vliegmaat-
schappij vertelt je waar je moet zijn. Neem voor vertrek de tijd om je hond 
goed uit te laten en flink te laten rennen. Hou er rekening mee dat het inchecken 
de nodige tijd vergt. Als je hiervoor anderhalf tot twee uur uittrekt voorkom je 
stress. Uiteraard moeten de reisdocumenten van je hond in orde zijn. Welke dit 
zijn, is afhankelijk van je bestemming. Zonder een identificatie (chip), honden-
paspoort, vaccinaties, eventueel gezondheidsverklaring en bloedtest wordt je 
geweigerd. Bij het inchecken heb je deze papieren altijd nodig. Wil je weten 
hoe het op Schiphol werkt kijk dan even op de website van Schiphol: huisdier 
mee op reis. Hier staan ook allerlei adressen van gespecialiseerde bedrijven 
die dieren vervoeren per vliegtuig. Bovendien vind je er ook de mogelijkheden 
om benches e.d. aan te schaffen.

In de cabine:
Als je hond klein genoeg is om mee te nemen in de cabine heb je een reistas 
nodig die voldoet aan de eisen van de maatschappij. Informatie daarover vind 
je vaak op hun website. Je kunt natuurlijk even bellen. Zorg dat je altijd een 
riem bij je hebt, want de tas moet wel door de scanner voordat je het vliegtuig 
in gaat. Je hond mag niet rondlopen in het vliegtuig, maar moet gedurende de 
vlucht steeds in de reistas blijven.

In het bagageruim:
Je hond moet in een bench die aan de vereisten van de luchtvaartmaatschappij 
voldoet. Check dit en hou je eraan, want ze kunnen je hond alsnog weigeren 
als ze je bench afkeuren. Benches zijn te koop bij de dierenspeciaalzaak of 
ook vaak te koop of te huur bij de luchtvaartmaatschappijen. Een draadmetalen 
bench is verboden. De bench moet goed ventileren en afsluitbaar zijn zonder 
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speciale sloten waar sleutels voor nodig zijn. De bodem moet bedekt zijn met 
voldoende absorberend materiaal zoals kranten en een deken. Als je een 
bench gaat uitzoeken neem dan je hond mee want de juiste maat is belangrijk. 
Je hond moet kunnen staan, liggen en zich omdraaien. De bench mag ook 
weer niet te groot zijn zodat je hond erg gaat schuiven tijdens het transport.

Bevestig een duidelijk zichtbare en direct leesbare label aan de bench. Vermeld 
hierop duidelijk de volgende informatie: je eigen naam, de naam van je hond, 
je mobiele telefoonnummer, als je dat niet hebt de naam en het telefoonnummer 
van iemand op de plaats van bestemming (b.v. hotel of andere accommodatie) 
of van een contactpersoon in Nederland die gebeld kan worden als dat nodig 
is. Het nummer van je vlucht, de luchthaven/plaats van bestemming, de vertrek- 
en aankomsttijd en zet erop wanneer je hond voor het laatst heeft gegeten en 
gedronken. Als je hond medicijnen moet gebruiken vergeet die dan niet aan de 
bench te bevestigen en doe er een instructie (in het engels) bij.

Bevestig altijd ook een kopie van de inentingsbewijzen en gezondheidsverkla-
ringen van de hond aan de bench. Wij raden je aan altijd een kopie van deze 
documenten met je hond mee te laten reizen ook al wordt het niet gevraagd. 
Het beleid van de luchtvaartmaatschappij is niet per se het beleid van de lucht-
haven. Als je hond zijn eigen documenten altijd bij zich heeft voorkomt dit on-
duidelijkheid en wordt je hond niet ergens vastgehouden totdat alles is opgehel-
derd.

Zorg ervoor dat je hond ook een duidelijke identificatie met alle gegevens aan 
zijn halsband heeft. Hij zal maar de benen nemen! Maak een riem vast aan de 
buitenkant van de bench. Altijd handig als iemand je hond om de een of an-
dere reden toch uit de bench moet halen. Een voer- en waterbak in de bench 
moet gevuld kunnen worden zonder het deurtje van de bench open te kunnen 
doen. Bevestig voor de zekerheid een plastic tas met droogvoer op de bench. 
Geef geen speeltjes of kauwstokjes mee.

Voordat je in het vliegtuig stapt is het handig om het grondpersoneel te laten 
bevestigen dat je hond daadwerkelijk aan boord is. Zij kunnen dat checken bij 
de afdeling die de bagage in het vliegtuig brengt. Als je om wat voor reden 
dan ook vertraging oploopt en het is warm buiten zeg dan tegen de purser dat 
je hond in het bagageruim meereist en vraag of ze de temperatuur daar willen 
controleren. Het is handig dat ook het vliegtuigpersoneel weet dat er een hond 
aan boord is. Is er een langdurige vertraging eis dan dat je hond uit het vlieg-
tuig wordt gehaald.
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Als je op je reis een stop-over hebt 
waarbij je van vliegtuig wisselt zorg 
dan dat je altijd je hond ophaalt en 
opnieuw incheckt. Doe dit ook als 
de maatschappij je aanbiedt om je 
hond naar het andere vliegtuig te 
vervoeren. Als je voldoende tijd 
hebt kun je hem dan even uitlaten 
en je bent zeker dat hij weer in het 
juiste vliegtuig wordt geladen. Zorg 
er dus bij je boeking ook voor dat je 
voldoende tijd (twee uur) voor het 
inchecken in het andere vliegtuig 
hebt.

Op de plaats van bestemming:
Als je op je plaats van bestemming bent vraag het grondpersoneel dan onmid-
dellijk waar je je hond kunt ophalen en of ze hem voorrang (priority) bij het 
uitladen kunnen geven. Soms is dit niet mogelijk maar vragen kan nooit kwaad. 
Op sommige luchthavens is er een speciale balie om je hond op te halen, soms 
komt er een kruier met de bench naar aankomsthal en soms zetten ze je hond 
gewoon op de bagageband. Hou een handdoek en vochtige doekjes bij de 
hand. Misschien is je hond vies omdat hij moest plassen of poepen.

Bron: Dogsincluded 

OPROEP 
Wie heeft er wat leuks te vertellen over ervaringen wat je met je hond 
hebt meegemaakt, op vakantie, tijdens wandelingen, met de kerst, 
etc. Klim eens in de pen en schrijf je verhaal en stuur het door naar 
mij. Dit verhaal wordt in het volgend clubblad, de laatste editie van 
2016 geplaatst. Kerstverhalen zijn ook welkom. 

Stuur de verhalen naar: petra.keulers@kpnmail.nl
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HONDENETIQUETTE
Houd wandelen met je hond leuk, voor jezelf, voor je hond en voor 
anderen:
Gebeurt het je wel eens dat je tijdens een wandeling met je hond onaange-
naam verrast wordt door hondeneigenaren die het niet zou nauw nemen met 
de algemene omgangsvormen op hondengebied? Of dat je als ruiter of wande-
laar zonder hond opgeschrikt wordt door een op je af rennende hond, terwijl 
de eigenaar je geruststellend toeroept: “Hij doet niks hoor!”

2 Miljoen honden in Nederland:
Er zijn meer dan 2 miljoen honden in Nederland en dat is veel! Helaas blijkt 
dat het onderlinge contact tussen deze honden, hun eigenaren en de rest van 
de samenleving niet altijd vlekkeloos verloopt. Dit levert stress, ruzies, nare situ-
aties en zelfs vechtpartijen op, zowel tussen honden als ook tussen mensen 
onderling... helaas. Dit kan echt anders. Kennis en begrip zijn belangrijk om 
dergelijke situaties te voorkomen.

Hieronder geven we je 10 tips om beter rekening met elkaar te houden:

1. Ruiters en joggers
Houd je hond zichtbaar onder controle bij het passeren van ruiters, fietsers, 
wandelaars joggers. Je bent aan het paardrijden en je paard is vorige week 
opgeschrikt door een op je toe rennende hond, waarvan de eigenaar nog riep: 
“Hij doet niks, hoooor!!” Als reactie gaf je paard een trap naar achteren en jij 
was als de dood dat je paard de hond geraakt had! Je rijd nu weer in het bos 
en je kijkt steeds om je heen, omdat je bang bent dat er weer een hond aan 
zou kunnen komen rennen en je paard wellicht nu wel raak trapt, vanwege de 
ervaring van vorige week. In de verte zie je een vrouw met hond aan komen 
lopen, je hart begint al hoog in keel te bonzen, en je ziet al visioenen voor je 
van de meest vreselijke taferelen! En dan... lijnt de vrouw haar hond aan en 
gaat aan de zijkant van het pad staan, zodat jij kunt passeren. Een zucht van 
verlichting ontsnapt je mond en dankbaar kijk je haar aan, terwijl zij vriendelijk 
groet: “fijne rit!”. Wat een opluchting! Dit geldt natuurlijk ook voor fietsers, 
wandelaars en joggers, ook zij kunnen deze zucht van verlichting gebruiken!

2. Aanlijnen
Lijn je hond aan als je een andere aangelijnde hond passeert. Stel: je hond is 
onlangs een nek-hernia geopereerd. Je loopt samen met hem buiten. Aange-
lijnd, omdat je hond niet teveel belast mag worden. Dan zie je iemand tege-
moet komen met een losopende, vrolijke hond. Je roept nog toe: “Wil je je hond 
even bij je houden?” En je krijgt als antwoord - vlak voordat  de vrolijke lompe-
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rik op je hond duikt - “Hij wil alleen maar spelen hoor!!” En jouw hond gilt het 
uit van de pijn, omdat de lomperik alleen maar wilde spelen. Je weet niet 
waarom de andere hond aangelijnd is! Deze kan oud, loops, kreupel of agres-
sief naar andere honden zijn. Help elkaar en lijn je hond altijd aan als je een 
aangelijnde hond passeert.

3. Lijn je hond aan als je ziet dat de ander zijn hond ook aanlijnt
Een ander lijnt zijn hond niet voor niets aan! En je weet niet waarom men dat 
doet, alhoewel wij hondeneigenaren vaak invullen dat de ander zijn hond 
aanlijnt, omdat het iets met je eigen hond te maken heeft. Ze zullen hem wel te 
groot, te eng of te ongehoorzaam vinden. Of...”ze zullen hun hond wel niet 
onder controle hebben... sufferds!” Kortom we voelen ons of aangevallen of we 
vellen een oordeel over de ander. Maar... hoe eerlijk is dat? Zie het aanlijnen 
van de andere hond gewoon als teken dat de andere hond geen fysiek contact 
met de tegemoetkomende hond wil of mag. En help ze daarbij, door ook jouw 
hond aan te lijnen. Simpel en heel aardig naar elkaar. Zonder oordeel te vel-
len, gewoon aardig naar elkaar zijn.

4. Laat je loslopende hond nooit naar een aangelijnde hond toelopen
Wist je dat dit nare situaties kan opleveren? Dat honden die aangelijnd zijn, 
zich heel anders kunnen gedragen dan wanneer ze los zijn? En dat het een 
heel oneerlijke situatie oplevert? Los tegen vast? Veel stress ook, bij eigenaar en 
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hond. Dus: houd je hond gewoon bij je als je een aangelijnde hond passeert. 
Wel zo aardig naar elkaar en naar de honden.

5. Laat aangelijnde honden geen contact met elkaar maken
Ik loop met mijn aangelijnde hond op een andere aangelijnde hond af en denk: 
“Wat gezellig, die willen vast wel even kennis met elkaar maken, want dat is 
toch wat alle honden willen?” Helaas mis ik alle signalen van zowel mijn hond 
als de andere hond, omdat ik zo gezellig aan het kletsen ben met de ander. En 
plotseling: BAM! Zomaar....uit het niets! Vechtende honden aan de lijn! De 
riemen zijn inmiddels volledig in de knoop geraakt, waardoor de honden nog 
feller tekeer gaan, omdat ze niet weg kunnen! Help! Dit zijn reëele gevaren van 
honden met elkaar laten spelen, kennismaken, laten snuffelen aan de lijn. Doe 
het niet! Honden reageren nu eenmaal anders aan de lijn als los, omdat ze 
geen uitwijkmogelijkheid hebben. Dit levert veel stress op, wat sneller kan resul-
teren in ongewenste situaties met nare escalaties tot gevolg.

6. Grijp in als tijdens spel het er te ruw aan toe gaat
“Ah joh, stel je niet zo aan! Die honden lossen dat zelf wel op!” Als alle honden 
hetzelfde formaat, gewicht en dezelfde manier van spelen hadden, dan zou die 

theorie op kunnen gaan. 
Maar dat is in veel geval-
len niet zo! Je hebt teveel 
verschillende formaten 
honden, die fysiek niet 
veilig met elkaar kunnen 
spelen! Een Teckel met 
z’n gevoelige rug speelt  
niet veilig met een Boxer 
die van flink ruw  licha-
melijk contact houdt. En 
een Whippet speelt niet 
veilig met een Duitse Her-
der die graag z’n bek ge-
bruikt in het spel en voor 
de herder is het fysiek 
niet zo veilig om zo snel 
te rennen en haakse 
bochten te maken. Maar 
naast fysieke verschillen 
bestaat  er ook nog zoiets 
als emotionele en menta-
le verschillen. 
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Een angstige, wat voorzichtige en zachte hond die uitgedaagd wordt door een 
ruwe, actieve, lompe hond, door eroverheen te rennen, er tegenaan te botsen 
en de angstige hond op te jagen, is geen eerlijke spelpartner en daarom moe-
ten wij kunnen ingrijpen!  Leer te zien wanneer het spel niet meer gelijkwaardig 
is en help je hond door het spel te stoppen.

7. Heb er begrip voor dat niet alle honden willen spelen met elkaar
Het is een fabeltje dat alle honden altijd met elkaar horen te spelen, wist je dat? 
Ja, er zijn honden die heel graag met andere honden spelen, dat klopt! En weet 
je...er zijn nog meer honden die dat helemaal niet leuk vinden en alleen maar 
leuke dingen samen met hun eigenaar willen doen. Of alleen maar willen spe-
len met 1 of 2 bekende honden en alle andere honden het liefste links (of rechts) 
willen laten liggen. Natuurlijk is het ontzettend leuk en vertederend om je hond 
te zien spelen en dat gun je hem ook... Maar heb er ook begrip voor dat de 
andere hond die je tegenkomt daar niet van gediend  is.  En herken deze sig-
nalen ook: snuffelen op de grond, met een boog om jouw hond heen lopen, 
langzaam bewegen, stoppen, omdraaien en teruglopen... Als je dat ziet, haal 
je hond bij je en ga zelf leuke dingen doen met je hond! Daarmee help je de 
andere hond (en eigenaar!) en verstevig je de band met je eigen hond.

8. Blindengeleidehond
Laat werkende honden hun taak uitvoeren en laat hen met rust tijdens hun werk
Je kunt niets zien en je hebt een hond die je veilig van de ene plek naar de 
andere brengt en zich daar heel erg voor moet concentreren. Hij moet erop 
letten dat je niet met je hoofd ergens tegenaan stoot, dat je niet van de stoep-
rand afzwikt en hij moet ook nog goed kunnen  luisteren naar de commando’s 
die je geeft om hem de route te vertellen die hij moet lopen. En om de haverklap 
wordt je hond lastig gevallen door loslopende honden (of honden die aan zo’n 
lange flexi-lijn lopen) die “Niks doen hoor! Hij wil namelijk alleen maar even 
kennismaken...Trouwens...hij moet daar toch tegen kunnen?! Wat doet dat 
denk je met de concentratie van je hond? En wat doet dat met jou? Werkende 
honden zijn alle honden die voor en met  hun baas aan het werk zijn en al hun 
concentratie daarvoor nodig hebben. Deze honden willen en kunnen niet spe-
len of contact maken met een andere hond! Houd daar rekening mee en laat 
deze honden hun taak uitvoeren. Dit geldt voor hulphonden, politiehonden, 
speurhonden en honden waar door particulieren mee getraind wordt op open-
baar terrein.

9. Heb begrip voor niet-hondenmensen en hun ruimte
Natuurlijk heb jij de leukste hond van Nederland! En uiteraard zou iedereen 
jouw hond leuk moeten vinden!  Maar is dat echt zo? Is dat een reëele ge-
dachte? Er zijn mensen die honden eng, vies of irritant vinden. En er zijn ook 
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mensen die echt wel van honden houden, maar niet van de jouwe. En er zijn 
ook mensen die op het moment dat jij ze tegenkomt met je hond, niet in de 
stemming zijn voor jouw hond. Aan de lichaamstaal van mensen kun je al snel 
zien of men wel of niet gediend is van contact met je hond en dan is het toch 
een kleine moeite om je hond even bij je te roepen? Dankbaarheid is vaak het 
resultaat.

10. Toon dankbaarheid als men rekening met jou en je hond houdt
Als iemand rekening met jou en je hond houdt, door de hond aan te lijnen als 
jij de jouwe aanlijnt, door zijn loslopende hond bij zich te roepen als jij met je 
hond aan het trainen bent of door te voorkomen dat je kindje ondersteboven 
gelopen wordt door een onstuimige hond, toon dan dankbaarheid. Een glim-
lach is vaak al voldoende, of een eenvoudig “Dank je”... Het is zo eenvoudig, 
maar het resultaat is zo kostbaar!

De Hondenetiquette: voor meer begrip en minder ergernissen!

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
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TOP 100 
POPULAIRE HONDEN NAMEN

 1. Luna   2. Max   3. Diesel   4. Lady     5. Bo 
 6. Kyra   7. Senna   8. Senna    9. Sam   10. Spike
11. Daisy  12. Angel  13. Bailey  14. Indy   15. Rocky 
16. Laika  17. Noa  18. Chico  19. Boris   20. Lucky
21. Buddy  22. Lola  23. Joy  24. Milo   25. Beau 
26. Roxy  27. Balou  28. Bobby  29. Diva   30. Kira
31. Tessa  32. Bella  33. Gizmo  34. Binky   35. Benji 
36. Misty  37. Toby  38. Misty  39. Rex   40. Hummer
41. Shadow  42. Tara  43. Rakker  44. Simba   45. Chica 
46. Zoe  47. Puck  48. Sem  49. Jack   50. Luca
51. Mila  52. Tess  53. Tyson  54. Lizzy   55. Bowie  
56. Sammy  57. Boomer  58. Tommy   59. Pepper    60. Sky 
61. Jacky   62. Storm   63. Charlie   64. Billy    65. Bono  
66. Kaya   67. Nina   68. Joep   69. Lana    70. Ziva 
71. Rambo  72. Nala  73. Donna  74. Bink   75. Bobbie 
76. Boy   77. Snoopy   78. Gucci   79. Bruno    80. Lara
81. Mika   82. Bas   83. Casper   84. Amber    85. Django  
86. Nero   87. Spikey   88. Spikey   89. Missy    90. Chanel
91. Dana   92. Diego   93. Fleur   94. Joey    95. Marley  
96. Pebbles   97. Sammie   98. Pip   99. Mylo   100. Bram
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PATELLALUXATIE 
OF LOSSE KNIESCHIJF BIJ DE HOND

Wat is patellaluxatie of knieschijfluxatie? 
De knieschijf ofwel patella ligt normaal gesproken in een kraakbeensleuf aan 
het onderste gedeelte van het bovenbeen. Bij patellaluxatie schiet deze van zijn 
plaats (naar binnen of naar buiten). De knieschijf heeft een belangrijke functie 
in het mechanisme van de kniebuiging. Bij een luxatie van de knieschijf valt 
deze functie weg. Daardoor kan de hond niet meer goed op dit been steunen.

Knieschijfluxatie kan aan één poot voorkomen maar vaker zien we het beider-
zijds. We zien het bij de jonge hond vanaf een week of 8 maar we zien ook 
vaak pas problemen op latere leeftijd. In principe kan patellaluxatie bij alle 
rassen voorkomen. We zien het echter het vaakst bij de kleine en minirassen.
Dat patellaluxatie een complex probleem is, blijkt wel uit de verschillende clas-
sificaties waarin deze aandoening wordt onderverdeeld.

Onderverdeling in voorkomen:
Mediale luxatie (luxatie naar binnen) bij mini, kleine en grote hondenrassen.
Laterale luxatie (naar buiten) bij mini en kleine hondenrassen
Laterale luxatie (naar buiten) bij grote hondenrassen

Normale knie Knie met patellaluxatie
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Onderverdeling naar oorzaak: 

Erfelijkheid:
Genetisch bepaalde anatomische afwijkingen veroorzaken de patellaluxatie. 
Zo kan de tibia (het stukje bot waar de kniepees aan vast zit) te veel naar bin-
nen staan waardoor de knieschijf buiten de kraakbeensleuf gedwongen wordt.

Traumatisch:
Door een ongeluk kunnen een of meerdere bandjes afscheuren die normaal de 
knieschijf op zijn plaats houden.

Tgv lichamelijke afwijkingen:
Andere aandoeningen kunnen ervoor zorgen dat de knieschijf losser in de 
kraakbeensleuf ligt. De ziekte van Cushing is zo’n voorbeeld. Door verslapping 
van de pezen en spieren wordt de knieschijf niet vast genoeg meer in de sleuf 
gehouden. 

Onderverdeling in de ernst van luxatie: 
(Vooral belangrijk voor de keuze van de behandeling). Patellaluxatie kan in 
verschillende gradaties voorkomen; van heel af en toe tot permanent op de 
verkeerde plaats. We maken de volgende onderverdeling hierin;

Graad 1:
De knieschijf is te luxeren bij een gestrekte poot de knieschijf met de hand te 
verplaatsen. Wanneer de poot weer in de normale stand staat schiet de knie-
schijf vanzelf weer terug.

Graad 2:
Hierbij schiet de patella er regelmatig naast en blijft dan in geluxeerde positie 
voor kortere of langere tijd. Sommige honden “zetten” de knieschijf zelf weer 
op de plaats door de poot naar achteren te strekken. Door het regelmatig op 
en af schieten van de knieschijf ontstaan kraakbeendeformiteiten, artrose en 
afvlakking van de kraakbeensleuf.

Graad 3:
De knieschijf is permanent geluxeerd, wanneer de knieschijf weer in de goede 
positie gezet wordt schiet deze er vanzelf weer uit. De kraakbeensleuf is ondiep 
of zelfs afgevlakt. De poot wordt wel belast maar staat vaak in doorgebogen 
positie.

Graad 4:
De knieschijf is permanent geluxeerd en de kraakbeensleuf is afgevlakt of 
schuin aflopend. Honden houden de poot omhoog of bij beiderzijdse luxatie 
lopen ze extreem afwijkend wijdbeens. 
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Symptomen van patella luxatie bij de hond:
Verschijnselen van patellaluxatie kunnen variëren van heel af en toe door de 
betreffende poot zakken tot permanente afwijkende loop waarbij de dieren met 
de knieën naar buiten lopen. Wanneer de knieschijf weer in de goede positie 
schiet zijn de problemen ook weer direct verdwenen.

Bij mediale patellaluxatie kunnen we globaal drie groepen onderscheiden:

Pasgeborenen en puppies:
Problemen van afwijkend gebruik van een of beide achterpoten vanaf de tijd 
dat ze echt gaan lopen. Vaak zijn dit de dieren met patellaluxatie graad 3 of 4.

Jonge tot volwassen honden:
Deze dieren hebben vaak altijd al een wat afwijkende gang maar deze kan 
langzaam verergeren. Deze gevallen hebben vaak patellaluxatie graad 2 of 3.

Oudere dieren:
Oudere dieren met patellaluxatie graad 1 of  2 hebben vaak in hun leven slecht 
geringe verschijnselen. Vaak zien we bij deze dieren plotselinge kreupelheid 
en pijn door verergering van de luxatie en/of  door de toename in de vorming 
van artrose.

Hoe stellen we de diagnose patellaluxatie? 
De diagnose wordt gesteld aan de hand van het verhaal (anamnese) en het 
onderzoek waarbij met een speciale handgreep wordt gekeken of de knieschijf 
te luxeren is. In enkele gevallen is het beter dit onderzoek onder een lichte se-
datie te doen. Het maken van rontgenfoto’s is niet direct noodzakelijk voor de 
diagnose maar sluit wel andere oorzaken uit en kan informatie geven over de 
prognose en de keuze van behandelmethode. 

Wat is de behandeling voor te losse knieschijven? 
De behandeling van de patellaluxatie is afhankelijk voor de graad en de oor-
zaak van de luxatie.

Graad 1 patellaluxaties worden nogal eens niet behandeld (niet in de laatste 
plaats omdat de verschijnselen zo gering zijn). Toch is het zeer waarschijnlijk 
dat, door de regelmatige luxaties, een pijnlijk gewricht ontstaat. Bovendien kun-
nen hierdoor botafwijkingen ontstaan waardoor de luxatie steeds erger wordt.
Het is dan ook zo dat de meeste van deze gevallen beter geopereerd kunnen 
worden. De overige graden van patellaluxatie komen zeker in aanmerking 
voor chirurgie. Afhankelijk van de graad van de patellaluxatie kan er voor de 
volgende operatieve ingrepen gekozen worden, ook combinaties van deze 
methoden worden gebruikt;
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- Strak hechten van het kapsel: 
 hierdoor kan de knieschijf minder snel luxeren
- Uitdiepen van de kraakbeensleuf:
 hierdoor valt de knieschijf dieper in de sleuf en zal minder gemakkelijk luxeren.
- Teugeltechnieken: 
 hierbij kunnen teugels van onoplosbaar materiaal gebruikt worden om de 

knieschijf op de plaats te houden en/of de aanhechtingsplaats van de knie-
pees in de goede positie te houden.

- Transpositie van de aanhechtingsplaats; 
 hierbij wordt de aanhechtingsplaats van de kniepees losgebeiteld en in de 

goede positie teruggezet met pinnetjes.
- Uitgebreide botchirurgie; in enkele gevallen zijn de anatomische afwijkingen 

van dien aard dat complete standscorrecties nodig zijn.

Vooruitzichten: 
De vooruitzichten na chirurgie zijn uitstekend, doel van de chirurgie is compleet 
functioneel herstel.   

Fokken met patellaluxatie: 
Afgezien van de traumatische patellaluxatie (dus na een ongeluk) wordt het 
fokken van honden met een patellaluxatie ten zeerste afgeraden. De kans dat 
deze aandoening wordt doorgegeven is zeer groot, neem uw verantwoordelijk-
heid hier dus in!

Preventie van patellaluxatie: 
Helaas zijn losse knieschijven niet te voorkomen. Het enige wat we kunnen 
doen is goede selectie van de dieren die we gebruiken voor de fok. Gelukkig 
is het bij een aantal rassen verplicht de dieren te laten onderzoeken door een 
specialist om de graad van luxatie vast te laten stellen. 

Samenvatting: 
Patellaluxatie of losse knieschijven is een veel voorkomende aandoening bij 
kleine hondenrassen. Hierbij schiet de knieschijf regematig van de plaats waar-
door een kreupele gang ontstaat. De meeste vormen van patellaluxaties zijn 
gebaat bij chirurgie. De vooruitzichten na chirurgie zijn uitstekend.

Bron: Dierendokters
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RASBESCHRIJVING:
 ENGELSE COCKER SPANIEL

De Engelse cockerspaniël is een hondenras. De Engelse cockerspaniël is een 
ijverig, actief, en krachtig jachthondje, met een altijd vrolijk kwispelend staar-
tje. Zijn lichaam is gebalanceerd en compact. Idealiter moet de afstand van de 
schoft tot de grond gelijk zijn aan de afstand van de schoft tot aan de staartaan-
zet. De vacht van de cockerspaniël is glad en aanliggend, zijdeachtig en niet 
gegolfd; de bevedering is niet zo overvloedig.

Geschiedenis van de Engelse Cocker Spaniel:
Spaniels stammen af van een zeer oude hondenfamilie. Niemand weet precies 
wanneer ze ontstaan zijn en waar ze vandaan komen. In geschriften uit de 
14de eeuw worden reeds Spaniels vermeld. Algemeen wordt aangenomen dat 
ze uit Spanje komen, hoewel ze ook in Zwitserland en Frankrijk voorkwamen. 
Toen mensen geïnteresseerd werden in het kweken van nieuwe honden, kwa-
men ze in Engeland terecht; daar begon de splitsing in verschillende spaniel-
variëteiten.

Kenmerken en eigenschappen:
Schofthoogte: Reu 40 – 41 cm. Teef 38 – 39 cm  
Gewicht: Reu 14 – 15 kg. Teef 12 – 13 kg 
Leeftijd: tot 13 – 14 jaar

De Engelse cockerspaniël is een jachthond, en zal reageren op vogels, konij-
nen en katten die hij ziet. Het is een kindvriendelijke, en altijd een vrolijk en 
energiek hondenras. Verder houd de Engelse cocker van water en zwemmen, 
evenals apporteren.

Rasstandaard van de Engelse Cocker Spaniel:
De Engelse Cocker Spaniel is een gezellige hond en heel gewild en maakt de 
indruk van een ijverige en krachtig jachthondje. Zijn lichaam is uitgebalan-
ceerd en compact. De afstand van de schoft tot de grond moet gelijk zijn aan 
de afstand van de schoft tot aan de staartaanzet. De schedel is goed ontwik-
keld, duidelijk gebeiteld, noch te fijn noch te grof. De vacht van de Engelse 
Cocker Spaniel is glad en aanliggend, zijdeachtig en niet gegolfd; de bevede-
ring is niet zo overvloedig. 

Kleur: 
eenkleurig zwart of rood; zwart met roodbruine aftekening of zwart-wit, oranje-
wit, zwart-wit met bruin (tricolor) alsmede oranjebruin- en zwartschimmels, cho-
colat met tan.
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Beweeglijk, levendig, intelligent, nieuwsgierig, waaks, mild en opgewekt, pas 
wel op de Engelse Cocker Spaniel is een wel wat eigenwijs. Maar als je laat 
merken dat jij de baas bent heb je er een supper kameraad aan die graag in 
je buurt is en altijd vrolijk is.

Hoofd: 
goed ontwikkelde, besneden voorsnuit, duidelijke stop, schedel is fijn belijnd, 
wangen zijn vlak en droog.

Ogen: 
hazelnootbruin, in harmonie met kleur en vacht.

Oren:
laag aangezet en lang, niet verder reiken dan neuspunt, bekleed met lang 
haar, zijdeachtig maar niet in plukken.

Staart:
bij voorkeur in het verlengde van de ruglijn gedragen of iets daaronder. Dat 
“iets” mag echt niet veel zijn omdat dit al snel wijst op een timide temperament, 
hetgeen hoogst ongewenst is. Wanneer hond aan het werk is, met de staart 
onafgebroken in beweging zijn.
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Vacht: 
recht, zijdeachtig, lang behang op oren, borst en franje aan de achterkant van 
de extremiteiten.

Schouderhoogte: 
ca. 40 cm.

Kleur:
Eenkleurig zwart. Leverbruin, rood of goud of ook wit als grondkleur met afte-
kening in grote of kleine mate in ieder van de bovengenoemde kleuren. In witte 
grondkleur ontstaan dikwijls haren van de kleur der aftekening, hetgeen men 
schimmel noemt: Engelsen “roan”.

Bij de wit - en - zwarte geeft dat de indruk van blauw, - Blue roan - Lemon roan, 
Orange roan, Liver roan. Black and tan en chocolat and tan. Bij de eenkleurige 
en tankleurige is een witte vlek op borst toegestaan.

De Engelse Cocker Spaniel is een van de meest geliefde honden van de hon-
denliefhebber. Hij heeft het in de stad net zo goed naar zijn zin als op het 
platteland. Het vrolijke karakter van de Cocker is een van zijn beste eigen-
schappen. Het is een intelligent maar zacht geaard ras en men moet hem met 
geduld en begrip behandelen. Als gezelschap is een geen tweede, terwijl zijn 
grootte hem geschikt maakt voor elke omgeving. De Cocker is enorm aanhan-
kelijk en feitelijk is hij de beste vriend die men zich kan wensen.

De Engelse Cocker Spaniel 
als jachthond:
De Engelse Cocker Spaniel is 
de kleinste van alle spaniel 
rassen. Door zijn fraaie uiter-
lijk en handzaam formaat is ie 
ook erg geliefd als huishond 
en daarom door de fok op 
schoonheid helaas niet meer 
geselecteerd op de jachtei-
genschappen. 

De Engelse Cocker Spaniel is 
een jachthond en heeft zijn 
natuurlijke instinct voor het  
jagen en apporteren nooit ver-
loren. 
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De Cocker spaniël is geschikt om zowel op haarwild als op veerwild te jagen, 
maar zijn specialiteit is de jacht op konijnen. Door zijn grondige zoekwijze zal 
hij ook het meest vastzittende wild vinden en tot springen dwingen. 

Een Cocker is geschikt om te apporteren, mits het wild niet te groot is zoals 
bijvoorbeeld een haas. De Cocker komt in vrijwel alle kleuren voor, maar voor 
de jacht verdient een Cocker met veel wit de voorkeur. Dit verband houdend 
met de veiligheid. In ons land komt steeds meer vraag naar werkende Cockers. 
Tegenwoordig zijn de mogelijkheden om in het veld te kunnen werken zeer 
beperkt Maar nog steeds zijn er mogelijkheden om de Cocker voor het veld-
werk te trainen. Dit kan via de rasvereniging of via de KNJV. Het is prachtig 
deze kleine jachthond in het veld aan het werk te zien met zijn altijd kwispe-
lende staart.

Gehoorzaamheid, behendigheid en flyball:
De Engelse Cocker Spaniel wil graag werken en is dan ook zeer geschikt voor 
gehoorzaamheid, behendigheid en flyball. Overal door het land worden deze 
cursussen voor honden gegeven. Te zeerste aanbevolen om met je Engelse 
Cocker Spaniel in de hondensport te gaan trainen.

Op de tentoonstelling:
Engelse Cocker Spaniels hebben, in de meeste landen, een behoorlijk aantal 
inschrijvingen op hondententoonstellingen. Als er zoveel honden op een ten-
toonstelling zijn valt het niet mee om te winnen in een dergelijk zware competi-
tie. Voor degenen onder u die van de spanning van dit soort competities houdt, 
is de Cocker Spaniel het geschikte ras.

Engelse Cocker Spaniel Huishond en gezelschap:
De meeste Engelse Cockers Spaniel brengen hun leven als huishond door. Door 
hun middelmatige grootte zijn ze, door de meeste mensen, gemakkelijk onder 
controle te houden. De Cocker heeft prima karakter en zou het liefst de gehele 
dag bij u zijn. Het is geen hond om langere tijd en vaak alleen te laten. Indien 
u de hele dag moet werken raad ik u geen Cocker aan. Persoonlijk vind ik de 
eenkleurige wat feller van karakter en eerlijk gezegd niet zo geschikt bij men-
sen die nog geen ervaring met honden hebben en niet en consequent genoeg 
zijn. De meerkleurige zijn zijn rustiger en minder dominant en dus makkelijker 
in de opvoeding.

Verzorging:
De Cocker heeft een prachtig, aantrekkelijk hoofd met lange bevederde oren 
en de meeste mensen kunnen zijn aantrekkingskracht niet weerstaan. Als de 
cocker volwassen is, moet hij/zij regelmatig geborsteld en gekamd worden. 
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Tevens dient hij regelmatig getrimd te worden. Ze worden dan geplukt. Let op 
dat ze niet worden geschoren want de vacht wordt er dof en krullig van. Ga 
naar een ervaren trimmer die een Cocker doet plukken en hem in model weet 
te brengen. 

Rasspecifieke ziekten:

PRA (progresieve retina atrofie)
PRA is een degeneratie van het netvlies en het leidt altijd tot blindheid. Verant-
woorde fokkers zullen hun ouderhonden er jaarlijks op laten controleren.

Cataract (grauwe staar)
Veroorzaakt vertroebeling van het netvlies. De hond kan er (meestal wel) blind 
van worden. Dit wordt jaarlijks samen met PRA gecontroleerd.
HD (heupdysplasie)
Heupdysplasie is een afwijking van de heupgewrichten, waarbij de kom van 
het heupgewricht de kop van het bovenbeen onvoldoende omsluit, een zeer 
pijnlijke aandoening.

Opvoeding: 
Vroeger was het inderdaad zo dat de eenkleurige cocker spaniels wat feller 
konden zijn, vooral de “rode”. Dit was een resultaat van het doorfokken op die 
ene kleur. Sommige dierenartsen kunnen daar nog smeuige verhalen over ver-
tellen…echter, dit is nu allang niet meer zo. De eenkleurige zijn nu net zo lief 
als welke meerkleurige cocker spaniel ook! Opvoedproblemen hebben veel te 
maken met het baasje, en niet zo zeer met de kleur.

Als de hond geleidelijk aan went aan steeds iets langer alleen zijn, hoeft ook 
dat geen probleem te zijn! Maar een hond nemen terwijl je 40 uur werkt is 
natuurlijk nooit een goed idee.

Bron: Rasvereniging van de Engelse Cocker Spaniel www.spanielclub.nl

LOSLOOPGEBIEDEN IN NEDERLAND: 

http://www.doggydating.com/losloopgebieden



43

MET UW HOND OP 
WINTERSPORTVAKANTIE

Steeds meer mensen nemen de hond mee op wintersport. De meeste honden 
vinden winter en sneeuw fantastisch. Maar er zijn toch ook zaken om rekening 
mee te houden.

De hond kan ook op wintersport niet de hele dag alleen 
kan blijven. Zeker niet in een nieuwe vreemde omge-
ving. Dus een hele dag skiën zit er dan niet in. Maar 
het is natuurlijk wel prachtig om een mooie sneeuwwan-
deling te maken met de hond. Wissel een half dagje 
skiën lekker af met een mooie wandeling. Bekijk vooraf 
even of het skigebied van uw keuze ook een leuk aan-
bod heeft van winterwandelroutes. Laat uw hond nooit 
op geopende skipistes lopen want dat is levensgevaar-
lijk, voor zowel de hond als de skiërs.

Verder is het raadzaam om de pootjes van de hond goed te verzorgen. Zeker 
in verse sneeuw gaan sneeuwklonten vast zitten aan de pootharen en tussen de 
tenen. Zorg er voor dat u de lange haren rond de poten en tenen een beetje 
wegknipt en smeer voor het wandelen de poten in met vaseline of speciale 
potenwax. Op de asfaltwegen wordt vaak gestrooid met pekel. Dat kan de 
voetzooltjes irriteren. Spoel daarom bij thuiskomst de pootjes af en maak ze 
goed droog.

Een hond die lekker actief is buiten blijft voldoende warm. Maar voor dun be-
haarde of oudere honden kan een dekje nodig zijn. Laat een natte hond nooit 
buiten in de vrieskou, want een natte vacht isoleert slecht. Laat de hond dan ook 
niet in de auto want daar wordt het net zo koud als buiten en de hond kan 
onvoldoende bewegen om warm te blijven.

Natuurlijk moet u vooraf checken of er in de accommodatie die u wilt boeken 
wel huisdieren zijn toegestaan, want dat is lang niet altijd het geval. Neem zijn 
eigen mandje of kussen mee zodat uw dier ook daar zijn eigen plekje krijgt. 
Vergeet ook zijn eigen voer niet, want uw merk is op de plek van bestemming 
misschien niet te verkrijgen.
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Verder is het belangrijk dat u alle papieren en benodigde inentingen hebt om 
met het dier naar het buitenland te reizen. Denk er aan dat u niet alleen checkt 
wat de voorwaarden zijn van het land waar u naar toe gaat, maar ook van de 
landen waar u doorheen reist. 

Reist u binnen Europa dan moet u in ieder geval een Europees paspoort heb-
ben, moet uw dier gechipt zijn en ingeënt tegen hondsdolheid. Heeft u nog 
geen hondenpaspoort? Let 
dan op dat u het nieuwe EU 
dierenpaspoort krijgt van de 
dierenarts. Dat is vanaf dit 
jaar verplicht. Check ook 
vooraf of uw rashond wel 
mee mag naar dat land. In 
sommige landen, zoals in 
Frankrijk, zijn bepaalde ras-
sen verboden. Lees meer 
over invoereisen in Europa.

Zorg tenslotte voor een veilige reis. Laat uw hond niet los liggen in de auto want 
bij een ongeluk wordt uw dier een levensgevaarlijk projectiel. Plaats een goede 
reiskennel achterin of zorg voor stevige autogordels speciaal voor uw hond. 
Zorg er verder voor dat u water en een bakje bij u hebt om de hond onderweg 
wat te kunnen laten drinken. In het Praktisch document “Uw huisdier in de auto” 
staat nog veel meer handige informatie.

Alles goed voorbereid? Fijne vakantie! 

Bron: LICG www.licg.nl

http://www.hondenvakantie.nl/wintersport-vakantie-hond
http://wintersport.dogsincluded.nl/
http://www.hondenopvakantie.nl/
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WAT ZIET EEN HOND?
Honden worden blind geboren
Tijdens de eerste 10-14 dagen na de geboorte is een puppy doof en blind. Na 
deze periode - ook wel neonatale fase genoemd - gaan de oogjes open en 
openen ook de gesloten gehoorgangen zich.

Honden zijn kleurenblind
Om kleuren te kunnen waarnemen bevinden zich in het netvlies speciale cellen 
die licht opvangen; zogenaamde kegeltjes. Mensen hebben 3 soorten kegel-
tjes, waarvan ieder kegeltje gevoelig is voor een andere kleur: rood, groen en 
blauw. Met deze 3 kegels samen zijn wij in staat alles in ‘full colour’ te zien. 
Honden slechts 2 soorten kegeltjes en ze hebben er ook nog eens minder als 
wij. Zij zien daarom minder kleuren en de kleuren die zij zien zijn minder  
intens.

Wetenschappelijk onderzoek
Op de Universiteit van Californië heeft Jay Neitz onderzoek gedaan naar kleu-
renblindheid bij honden. Hij liet honden steeds 3 lichtpanelen op rij zien, waar-
van er 2 dezelfde kleur hadden. De honden moesten vervolgens de afwijkende 
kleur aanwijzen. Bij een goed antwoord werd de hond beloond. De resultaten 
van dit onderzoek tonen aan dat honden met name de kleuren geel en blauw 
goed kunnen onderscheiden.

In onderstaande afbeelding zie je dat oranje, geel en groen allemaal enigszins 
op elkaar lijken; deze kleuren en worden als een mosterdgele kleur waargeno-
men door een hond. Rood lijkt, net als groen, ook op een bruinige mosterdkleur 
of soms zelfs op zwart. Honden kunnen dus bijna geen onderscheid maken 
tussen rood en groen. Violet en blauw versmelten als het ware tot een zelfde 
blauwe tint.

Dit ziet een hond:
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Waar is het rode balletje?
Veel hondenspeelgoed is rood van kleur, maar hoe ziet een hond dat? Aange-
zien voor honden groen en rood bijna dezelfde kleur zijn, kun je je voorstellen 
dat een rood balletje in het gras niet direct opvalt voor een hond.

En wat dacht je van het voer van onze honden? 
We zijn geneigd te denken dat brokken rood moeten zijn en ook die rode bief-
stuk vinden wij er zelf heerlijk uitzien. Een hond heeft daar geen boodschap 
aan en zal voornamelijk op zijn neus afgaan. Rode kleurstoffen die aan voer 
worden toegevoegd met als doel het voer er lekkerder uit te laten zien, zijn dus 
overbodig.

Honden zien beter in het donker
De wilde familieleden en de voorouders van onze hond zijn / waren actief in 
de schemering om te jagen en het is daarom voor hen van belang dat ze goed 
zicht hebben in het donker. Honden hebben deze eigenschap nog steeds. Er 
zijn 3 redenen waarom honden beter zien in het donker.
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Meer staafjes
In het netvlies bevinden zich naast kegeltjes ook andere lichtgevoelige cellen: 
staafjes. Staafjes zijn erg lichtgevoelig en zorgen ervoor dat we zelfs bij weinig 
licht toch kunnen zien. Honden hebben meer staafjes dan wij.

Meer lichtinval
Naast de staafjes zijn er nog 2 onderdelen van het oog die van belang zijn 
voor de hoeveelheid licht dat het oog binnen komt: het hoornvlies en de lens. 
Het hoornvlies - ook wel cornea genoemd - is het transparante deel aan de 
buitenkant van het oog waar het licht door naar binnen valt. De lens bevindt 
zich achter de pupil. Honden hebben een groter hoorvlies van mensen waar-
door ze meer licht kunnen opvangen.

Tapetum lucidum
Je zult het vast wel eens gezien hebben bij een kat in het donker of op een foto 
waarbij flits is gebruikt: ogen van sommige dieren lichten op in het donker alsof 
er lampjes in zitten. Achter het netvlies bevindt zich een soort spiegeltje - het 
tapetum lucidum - het heeft een glimmend oppervlak en het weerspiegelt bin-
nenkomend licht. Op deze manier kan binnenkomend licht extra benut worden. 
Honden hebben ook een tapetum lucidum en zien daardoor beter in het donker 
dan wij.

Honden kunnen hoogstwaarschijnlijk ultraviolet licht zien
Een aantal diersoorten kan ultraviolet licht zien. Bij bijen en vlinders is dit al 
wetenschappelijk aangetoond, maar bij zoogdieren is minder bekend. Wij 
mensen kunnen het overigens niet waarnemen. Onderzoekers R. H. Douglas en 
G. Jeffery hebben aangetoond dat de lenzen van honden in ieder geval iets 
van ultraviolet licht doorlaten, wat betekent dat honden in staat zijn om ultravi-
olet licht te zien.

Bron: The spectral transmission of ocular media suggests ultraviolet sensitivity is 
widespread among mammal
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NIEUWE LEDEN
N06916 S.Nagtegaal  Napoleonsweg 45 6081 AA Haelen
V17816 M. Volleberg     Waterschei 52    6074 ET    Melick
B22716 I. Bekker Littersven 12             6102 CG Echt
K18516 M. Kleijnen  Maasstraat 39          6051 CK  Maasbracht
L12716 C. Leduc-Piepers  Heerbaan 72           6097 AZ   Heel
J02516   J.M. Jansen        K. Heysterumstr. 10 6043 HP   Roermond
C10416 C. Cuypers-Breuer  Hoogveldsweg 41    6102 CA Echt
K18416 S. Kwaks      Heelder Ohe 14   6097 DK  Heel
S32516  M. Sanders         Winkelstraat 31    6114 HM Susteren
B27116 I. van Blerk       Ohijeplein 8          6019 EP  Wessem
S32616  H. Selder          Carpentierstraat 1    6045 GS  Roermond
L12816  L. Linssen            Haverterstraat 9      6104 AM Koningsbosch
Z02716   A. Zondervan      Steeg 16                   6017 AS   Thorn
N07016 L. van Nies         K. Hillenraedtstr. 61 6043 HB    Roermond
S32716  N. Smits          Watermunt 59        5931 TE   Tegelen
D14116  M. Daemen   Margrietlaan 29    6151 AH  Munstergeleen
T07516 M. Thiemann      Voss van Holtumstr. 7  6123 AV   Holtum

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 
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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


