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BELANGRIJKE MEDEDELING
u Parkeerverbod

bij toegangspoort
Op vraag van de poetsvrouw en de brouwer is er een parkeerverbod geplaatst ter hoogte van de toegangspoort. Blijkbaar is
het bord nog niet door iedereen gekend of opgemerkt want velen
blijven voor de poort parkeren. Mogen wij vragen zeker als de
brouwer en de poetsvrouw komt de poort vrij te laten!

u De

parking is soms te klein zo lijkt het. Aansluiten bij elkaar is
hiervoor de oplossing. Bij deze, een oproep om te ruimte tussen
geparkeerde auto ’s niet onnodig groot te houden.

u Het

is niet toegestaan om gedurende een trainingsdag te wisselen van geleider of hond. Bv.: een geleider die op zondag de training aanvangt zal die dag de trainingen afwerken. Na de pauze
wordt niet gewisseld van geleider.

u De

parking is geen speelplaats voor kinderen. Heeft u, (om welke
reden ook) kinderen bij op de hondenschool, gelieve ze beter in
de gaten te houden!!! (er zijn in het verleden auto’s beschadigd
en dat is nergens voor nodig).

u Leden

mogen gebruik maken van de terreinen buiten de lesuren,
doch een uur voor aanvang van de lessen, gelieve de terreinen
vrij te houden.

WEBMASTER
Martijn van der Heijden
martijnvdh@me.com
NUTTIGE INFO
Rekeningnummer:
  733-0027414-90
IBAN:
   BE34 7330 0274 1490
  BIC: KKEDBEBB

TRAININGSUREN

Woensdag
19.00u - 19.30u Nieuwelingen, Puppy’s, B-klas, C-klas, Veteranen
19.30u - 20.00u A-klas, C-klas, Veteranen
20.00u - 20.30u Puppy’s, B-klas, Prog. 2
20.30u - 21.00u A-klas, Prog. 2
21.00u - 22.00u Debutanten, Prog. 1, Debutanten-recreanten
Zondag
08.30u - 09.30u Debutanten, Prog. 1, Debutanten-recreanten
09.30u - 10.00u Nieuwelingen, Puppy’s, B-klas, C-klas, Veteranen
10.00u - 10.30u A-klas, C-klas, Veteranen
10.30u - 11.00u Puppy’s, B-klas, Prog. 2
11.00u - 11.30u A-klas, Prog. 2
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zilveren snuffel
Het jaar 2016 is voor HS Snuffel een heel bijzonder jaar. In 1991 is de hondenschool opgericht. Een
eenvoudig rekensommetje leert dat de vereniging dus dit jaar 25 jaar bestaat. Een zilveren jubileum
dus. Reden om in de edities 2016 van De Nieuwe Hondengazet aandacht te besteden aan de Zilveren
Snuffel. Die eer komt toe aan de Shinto, de Shiba Uni van Paulette Jacobs uit Arendonk. Shinto werd
door baasje Paulette bij de hondenschool aangemeld en staat onder lidnummer 101 ingeschreven. De
beginnerlessen zijn gevolgd en ook zijn al de eerste stappen gezet in de puppyklas.
In deze eerste uitgave van het Snuffeljubileumjaar even kennismaken met het ras waartoe Shinto
behoort.
Shiba, oftewel 柴犬, Shiba Inu of Shiba Ken is Japans voor kleine hond.
De Shiba is een rashond, komende dus uit het keizerrijk van de rijzende
zon en valt onder de kleine rassen. Uit nog niet zo lang geleden uitgevoerd
DNAonderzoek is gebleken dat het ras al teruggat tot de 3e eer v. Chr. Een
zeer oud ras met best een aantal oosterse trekjes zoals een brede schedel,
dikke wangen, kleine driehoekige een beetje schuin staande donkere ogen
en driehoekig en rechtopstaande oren.
Shibas stralen een statigheid uit en beschikken over veel zelfvertrouwen.
Door hun nieuwsgierigheid ontgaan hen niets. Ze zij trouw, vriendelijk,
waaks, blaft niet overdreven veel, maar slaan wel aan wanneer het
nodig is. De Shiba behoort tot de zes inheemse Japanse spits rassen en
is de kleinste ervan. Van nature is het een rustige hond en zal niet snel
iets kapotmaken in huis. De Shiba kan goed alleen zijn, maar heeft wel
beweging en aandacht nodig.
Hoewel de Shiba een vriendelijke en goed gemutste hond is, vraagt vorming
van zijn karakter de nodige aandacht. Vooral in de vroege socialisatie fase
om hem of haar te kunnen laten uitgroeien tot een evenwichtige en stabiele
metgezel.
Shinto is deze enige Shiba Uni die bij de honden-school. Alleen daarom al
is hij uitzonderlijk en verdient het om in de snuffelschijnwerpers te komen.
Nu hij ook nog de eerst ingeschreven snuffelhond van 2016 is maakt hem
dubbel uniek. Hopelijk vindt hij samen met baasje Paulette zijn draai bij de
hondenschool om uit te groeien tot een goed gesocialiseerd vier-voeter. De
instructeurs zul-len daar graag bij helpen.

Wafelverkoop
In de toekomst zal hondenschool Snuffel moeten gaan verhuizen. Dat brengt hoge kosten met zich mee zoals
een nieuw clubgebouw dat gebouwd moet worden. Daarvoor zullen we de benodigde middelen bij elkaar moeten
krijgen. Om een begin hiermee te maken wordt er een wafelverkoop georganiseerd.
Er zal eerst een voorverkoop komen. Met formulieren kunnen leden
de boer op om wafels te verkopen. Op 9 of 10 april kunnen zij hun
bestellingen afhalen op de hondenschool en zorgen dat ze op de
juiste plaatsen worden bezorgd.
Op 9 april vanaf 10.00u worden ook deur-aan-deur wafels verkocht.
Wij willen graag vrijwilligers, met en zonder auto, uitnodigen om mee
rond te gaan.
De wafels kosten €2,- per pak en €5,- voor 3 pakken.
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BANDEN EN VELGEN VOOR ALLE MERKEN
ORIGINELE VELGEN EN ONDERDELEN
BMW - AUDI - MERCEDES - VW - PORSCHE

BMWHEELS
Brasel 5a - 2470 RETIE

0497 25 00 51
blinndatz@hotmail.com
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Dierenspeciaalzaak

HUYSMANS-BOONEN

bvba

Wij zijn verdeler van:
Fokker, Prins, Farmfood, Royal Canin,
Pro Plan, Hill’s Science Plan, Eukanuba,
Opti Life, Duck, Pedigree,...
OP DAG
N
E
OP ORMID
O
AGV

D

ZON

Turnhoutsebaan 195a - 2480 Dessel
Tel. 014 37 81 40
www.vogelhandel-huysmans.be
ma: 13.30u-18.00u / di-vrij: 09.00u-12.00u en 13.30u18.00u / zat: 09.00u-17.00u / zon: 09.00u-12.00u

Uitgave HS Snuffel

Jaargang 25

-

Nr. 1

De Nieuwe Hondengazet

www.hs-snuffel.be

Kempische
hondenwandelclub

Zaterdag 11 juni
workshop handtouch

Anderhalf jaar geleden richtte Wilma Verbeek de
Kempische Hondenwandelclub op. Iedereen die graag
in een groep met de honden gaat wandelen kon en
kan zich aansluiten.

Op zaterdag 11 juni geeft Bianca Verweijmeren een
workshop handtouch. Deze workshop vindt plaats op
onze hondenschool.

Dit verloopt allemaal via facebook. Inmiddels telt de
groep al weer 87 leden. Er zijn geen vaste momenten
om te gaan wandelen. Iedereen die wil gaan wandelen
met zijn hond en het leuk vindt om dat samen met
anderen te doen meldt dat even op facebook in de
groep “Kempische Hondenwandelclub”. Je vermeldt
bijvoorbeeld waar je wilt gaan wandelen en hoe laat.
Anderen die het lezen en denken: “daar heb ik ook wel
zin in” geven dat aan in een reactie. Soms worden de
tijd en plaats dan nog aangepast omdat iemand dat
beter uitkomt. Zo wordt in de reacties overleg gevoerd.
Lees je het en heb je geen tijd of zin om mee te gaan
hoef je niks te laten weten, dan laat je het lekker
voorbijgaan.
Het zijn geen urenlange wandelingen. Vaak een uurtje
of wat. Soms nog wel eens gevolgd door een bezoek
aan een gezellig terras. Ook dat gaat allemaal in
overleg.
Iedereen kan en mag initiatief nemen voor een
wandeling.
Het is weer bijna lente en hopelijk nodigt het weer ons
binnenkort weer uit om er met onze viervoeters op
uit te trekken. Wil je ook graag eens meewandelen?
Sluit je aan op facebook bij de groep ”Kempische
Hondenwandelclub” en nodig anderen uit om mee te
gaan wandelen.
Ook mensen die leuke hondenwandelroutes weet
worden graag als lid van de groep gezien.

Bianca beoefent de Engelse obedience. Zij heet hierin
een eigen manier van trainen ontwikkeld.
Haar uitgangspunt: het is belangrijk dat de hond uiterst positief gemotiveerd kan blijven om langdurig te
willen werken met grote precisie, maar ook met snelheid en gedrevenheid.
Om dit te bereiken staat de “Target-Training” centraal.
Dit wordt geleerd met behulp van een clicker of een
clicker woord.
De zaken die bij deze workshop centraal staan zijn:
- de hond eerlijk behandelen
- de hond positief opbouwen d.m.v. belonen
- de hond precies leren wat er van hem verlangt wordt,
zodat hij altijd hetzelfde kan aanbieden
- ervan uitgaan dat de hond nooit bewust iets “fout”
zal doen
- de geleider leren 100% goed te handelen, enkel dan
kan de hond het 100% goed doen
De workshop bestaat uit een theoretisch gedeelte wat
voor de middag plaatsvindt en een praktijk gedeelte in
de middag.
Heel leerzaam dus om eens een “andere” manier van
trainen te bekijken. Hou 11 juni vast vrij!
Om bij deze workshop aanwezig te zijn, moet je je wel
aanmelden. Er zijn kosten verbonden aan deelname.
Binnenkort zullen formulieren in de kantine liggen met
info over deze dag en hoe je je kan opgeven.
Voor meer informatie hierover kun je kijken op www.
eagerdog.nl
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ACTIVITEITENKALENDER 2016
April		
Woensdag 6
		Zaterdag 9
		Zaterdag 23

Overgangen en wedstrijd Recreanten			
19.00u
Wafelverkoop 						10.00u
Werkdag						08.00u

Mei		Zondag 1
			Zondag 15

Snuffeldag						10.00u
Viering van het 25 jarig bestaan

Juni		
Woensdag 1
			Vrijdag 24

Overgangen en wedstrijd Recreanten			
19.00u
BBQ							19.30u

Juli		
Augustus
September
		
			
			
			

Zondag 3
Overgangen en wedstrijd Recreanten			
Vrijdag 8
Avondwandeling
			
Vakantie van zondag 17 juli tot en met 7 augustus
?		Grabbelpas
Zaterdag 3
Zondag 4
Zondag 11
Zaterdag 17
Zondag 18

08.30u
19.00u

Werkdag						08.00u
Overgangen en wedstrijd Recreanten			
08.30u
Beker en Grote Prijs van België 			
10.00u *
Wedstrijd Debutanten en Programma’s 1en 2		
10.00u
Wedstrijd Veteranen en Brevet- en Socialisatietest 10.00u

Oktober
Woensdag 5
			Zondag 16
		
November
Zondag 6
			
Zaterdag 19
			
Zondag 20

Overgangen en wedstrijd Recreanten			
19.00u
Najaarswandeling (geen les)				10.00u

December
Woensdag 7
			
Zaterdag 10
			Zondag 11
			
Woensdag 21

Overgangen en wedstrijd Recreanten			
19.00u
KPVA Debutanten en Programma 1 HBHV 		
10.00u
KPVA Programma 2 HBHV				10.00u *
Bezoek Kerstman en Huldiging Clubkampioenen
19.00u

Overgangen en wedstrijd Recreanten			
Wintercup Debutanten en Programma 1		
Wintercup Programma 2 			

08.30u
10.00u
10.00u *

		Winterstop van 27 december 2016 tot en met 1 Januari 2017
*= geen les voor de wedstrijdklassen en recreanten. Data zijn onder zeker voorbehoud en kunnen ten alle tijden nog wijzigen.

HOU DE TERREINEN OPGERUIMD EN SCHOON
Mooie velden en veel attributen op de verharde plaatsen binnen en rondom,
typeren de terreinen van hondenschool Snuffel.
Buiten de gezamenlijke trainingsuren mogen alle leden deze terreinen met
alles wat er staat gebruiken om te trainen. Graag willen we jullie deze luxe in de
toekomst blijven aanbieden.
Regelmatig blijft er echter materiaal op het veld staan. Dat is niet prettig voor
degene die het gras maait. Ook wordt regelmatig hondenpoep niet opgeruimd.
DUS:
Als je de hondenpoep hebt opgeruimd en alle materialen terug op de verharding
hebt geplaatst voordat je het terrein verlaat ben je volgende keer weer welkom om
te komen trainen.
Doe dat voor jezelf en voor de ander.
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ONS JAARLIJKS TEERFEEST
Hondenschool is LEUK!
Elke woensdag avond en zondag voormiddag kijken
we uit om met onze trouwe viervoeter naar de hondenschool te gaan. Niet alleen het volgen van de lessen,
maar ook de mensen rondom leren kennen maakt het
super LEUK.
Daarvoor organiseert Snuffel jaarlijks hun teerfeest
dat dit jaar plaats vond op vrijdag 11 maart 2016 in de
parochiezaal Sint-Jozef te Arendonk.
Dit is een ideale gelegenheid om eens goed bij te
praten, lachen, dansen,...
Afgelopen vrijdag was het zover!
We werden daar om 19u30 verwacht. Natuurlijk waren
er nog enkele laatkomers, waardoor iedereen vol
ongeduld met een fris drankje wachtte op de speech
van onze kersverse voorzitster Miranda van Woerkum.
Na haar mooie woorden gaf zij ons het bevel om aan
te schuiven aan het overheerlijke buffet. Er was voor
ieders wat lekkers!
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Gereedschappen,
specialiteiten & toebehoren
voor bouw en afwerking
Schotelven 18
2370 Arendonk
T. 014 67 77 55
F. 014 67 24 56

Frank Schellekens
Schilder- & behangwerken
Verkoop behang - verf
Molenwiel 5
2370 Arendonk
Tel. 014 67 06 38

DE GROOTSTE KEUZE IN DRANKEN

Openingsuren:
Maandag:
Gesloten
Dinsdag:
van 9u tot 12u
Woensdag:
en 13u tot 18u
Donderdag:
Vrijdag: 9u tot 12u en 13u tot 18u
Zaterdag:
Zondag:

van 9u tot 18u
van 10u tot 12u

Kerkstraat 15A - 2370 Arendonk - Tel. 014 67 74 19
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HOUTZAGERIJ - HOUTHANDEL bvba

PIETER VAN MECHGELEN
Wampenberg 72

2370 Arendonk

Tel. 014 68 92 90

Fax 014 67 14 57

www.houthandelvanmechgelen.be

Timmerwerken Mark

Verbouw - Onderhoud - Nieuwbouw
Mark Dierckx
Plonderijen 8 - 5541 TB Reusel

Tel. 0031(0)612 240 506
timmerwerkenmark@gmail.com

Eetwinkel “De Daries”
De Daries 136
2370 Arendonk
Tel. 014 67 15 66
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Gerookte zalm, forel, een schaaltje met garnaalcocktail, koude patatjes en groenten met nog een broodje
erbij. Kortom, met een goed gevuld bord zet ik me
bij aan tafel. De gespreksonderwerpen zijn natuurlijk
onze viervoeters en wat we de voorbije dagen weer
hebben meegemaakt. Verhalen over leuke wandelingen, gesprekken over wedstrijden waar we aan deelgenomen hebben, grappige foto’s en nog veel meer
passeren de revue. Nadat er enkele verhalen de tafel
rond zijn gegaan merk ik op dat mijn bord leeg is. Tijd
dus voor een tweede ronde, deze keer kies ik uit de
warme gerechten. Videe met Kroketten. Dat gaat weer
smaken!
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Transport

Mertens Franky bvba
B-2370 Arendonk

Gsm +32(0)473 17 30 90
tr.merfra@skynet.be

HIER IS NOG PLAATS
VOOR UW
ADVERTENTIE!
Uitgave HS Snuffel
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Wampenberg 66
2370 Arendonk
Tel. 014 67 85 49
Fax 014 67 80 85

Garage - Carrosserie
24/24u Self service tankstation

Ons aanbod jonge tweedehandswagens vind je op:       www.garage-d-l.be

STEENHOUWERIJ

GEUDENS EN ZOON bvba
Marmer - Arduin - Graniet - Composiet - Witsteen - Grafzerken
Roobeek 22 - Arendonk
Tel. 014 67 71 34 - Fax 014 67 16 82
www.natuursteengeudens.be

L E G A R A G E D E
A
N
U R
I O
T
E N
C
E
S
PAUL SMETS - LUC VAN BYLEN
Nieuwbouw - Renovatie - Herstellen - Alle merken

Den Tobberd 20 - 2370 Arendonk garagepoorten@paulsmets.eu
Uitgave HS Snuffel
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BROOD- en BANKETBOETIEK

Peter

‘t Zand 46   ARENDONK
Tel. 014 67 72 49
Openingsuren: ma-za 7u-18u   Zondag 7u-12.30u   Woensdag gesloten
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ken aan tafel en wordt er nog goed gelachen. Snel is
het 2 uur. “Oei! Dat is al veel later dan ik had gedacht.”
Wat gaat de tijd snel als je jezelf vermaakt. Geleidelijk
verlaten enkele het feest. De laatsten helpen mee de
zaal op te ruimen terwijl andere nog genieten van hun
laatste drankje aan de toog. Sommige onder ons hebben duidelijk nog geen zin om naar huis te gaan, maar
toch komt alles op zijn einde en sluiten we de deuren.
Tijd voor een goede nachtrust al gaat de ene dit meer
nodig hebben dan de andere :-)

De tijd gaat razend snel voorbij en voor we het weten
staat er een lekker nagerecht ons op te wachten.
Ondertussen heeft de DJ Dimitri Stoop zich klaar
gezet om iedereen aan het dansen te krijgen. Welk
liedje is er beter om mee te starten dan de In Zaire?
De vrouwen verzamelen al snel op de dansvloer terwijl
enkele mannen de zaal oversteken met frisse pintjes.
Chubby Checker met The Hucklebuck bracht zelfs de
mannen aan het dansen. Enkele slows verder werd er
overgegaan naar het swingen. Het was duidelijk dat
sommigen deze dans beter beheersen dan anderen.
Tussen het dansen door voeren we ook leuke gesprek-

Uitgave HS Snuffel

Het was een gezellig samenzijn. Wij kijken alvast uit
naar volgend jaar en hopen jullie allemaal daar weer
te zien!
Bert & Lize
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Schoenmakerij - Sleutelservice - Autoplaten - Batterijen
Paul De Proost - Schutterstraat 39 - Arendonk

Uw foto op doek

Een leuk cadeau
om te geven en
te krijgen

LEDERWAREN

Portemonees, portefuilles, broeksriemen

Openingsuren: ma tot vrij 9 u tot 18 u - zat 9 u tot 13u zon & feestdagen gesloten

Klantgerichte visie,
gecombineerd met vakwerk
voor een perfect
op maat gemaakt interieur!
Voor particulieren, instellingen en bedrijven.
Keukens - badkamers - meubelen.
Alle mogelijke kast en inbouwsystemen.
Horeca en winkel interieurs.

PAUL VAN LIMPT
0031 (0)6 51309 195

De Kloet 10e
5531 MA Bladel
Tel. 0031 (0)497 55 26 34
Fax 0031 (0)497 55 63 01
www.dv-interieurprojecten.nl
info@ dv-interieurprojecten.nl

VERKOOP

ONDERHOUD
HERSTELLINGEN

Uitgave HS Snuffel

TUINBOUWMACHINES

BOSBOUWMACHINES

Asberg 4-6
2470 Retie

Tel.: 014 37 99 59
Fax: 014 37 39 32
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GOED NIEUWS!!!

GOED NIEUWS!!!

GOED NIEUWS!!!

UITSLAGEN OVERGANGEN EN BREVETTEN
OVERGANGEN
Geleider
Januari
A-B
Noud Van Ham
Ludo Cools
B-C
Arie Schoofs
Karlijn Cornelissen
Februari
A-B
Ad Antonise
Paul Lavrijssen
Noud Van Ham
Peter Wouters
Jack Beckers
Mariette Stellenboom

Hond

Ras

Pnt

Bas
Ella

Labrador
Labrador

88
72,5

Pien
Fitch

Boomer
Australian Shepherd

Luca
Fleur
Puck
Woody
Jet
Qarun Sam

Drentse Patrijs
Munsterlander
Labrador
Engelse Springer
Springer Spaniel
Oud Duitse Herder

88
88

BREVETTEN
Geleider
Hond
‘t Kruierke - 13 januari
Daisy Moeskops
Rambo

Ras

Pnt
73

KHV Westerlo - 5 maart
Tom Lancel
Balou

American Akita

85

HV Grasheide - 26 maart
Rudy Fransen
Oona

Hollandse Herder

85

OTV Lummen - 27 maart
Bjorn Hermans
Renzo

Hollandse Herder

90

88
94
77
76,5

Hallo,

Maart
A-B
Brants van de Wiel
Monique Aerts
Philip Provo

Mila
Gust
Prim

B-C
Mariette Stellenboom
Noud Van Ham

Qarun Sam Oud Duitse Herder
Bas
Labrador

Weimaraner
Dwerg Snauzer
Bordeaux Dog

84
82
85
95
76,5

Kantineverhuur
Wisten jullie dat leden van onze vereniging onze
gezellige kantine kunnen huren voor een feestje,
vergadering, workshop of iets anders waar je ruimte
voor nodig hebt?
De verwarmde kantine van Snuffel biedt ruimte,
meubilair en een gezellige gevulde bar. Dranken krijg
je voor de inkoopprijs + 10%.
Voor een bedrag van €50,- krijg je van ….. de sleutel
om een dagdeel in de kantine te vertoeven.
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Hier wat resultaten van de shows:
Kai
Turnhout - 1U/Beste Veteraan v/h Ras/2de Beste
Veteraan In Show
Eindhoven - 1U/Beste Veteraan v/h Ras/RCAC
Loekie
Turnhout - 1U/CAC/CACIB/Beste v/h Ras
Eindhoven - 1U/CAC/CACIB/Beste v/h Ras
En uitslagen van de wedstrijden:
Kai (veteranen)
De Paai - 132
Loekie (debutanten)
BBCC - 77
Kruierke - 93
Nelle Heide - 92
De Paai - 90
Loekie had in de Nelle Heide nog de prijs voor snelste
apport. Hij had snelste apport van 89 honden met 3,56
seconden. Zou niet vaak voorkomen dat het gewonnen word door een kleintje.
Groetjes, Linsey

Jaargang 25

-

Nr. 1

www.hs-snuffel.be

De Nieuwe Hondengazet

SVEN MÖLLER-WILS
Vloer- en tegelwerken

Cardijnstraat 29 - 2400 Mol - Tel. 0478 62 45 56
ellen_jans@hotmail.com
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de dierenarts
Mijn hond krijgt pups!!
Heb je een teef waarmee je een nest wil fokken,
moeten we het juiste tijdstip van dekking bepalen
(progesteronwaarde). We willen dit weten om op
het juiste moment tijdens de loopsheid de teef met
de reu samen te brengen. Indien dit te vroeg of te
laat gebeurt, zal de teef de reu vaak niet (meer)
aanvaarden en kan er zelfs agressie ontstaan
tussen beide honden. Dit willen we natuurlijk
graag vermijden!
De loopsheid bij een teef duurt gemiddeld 3 weken.
Vanaf dag 7 van de loopsheid gaan we bloed
prikken om de progesteronwaarde te bepalen.
Soms is het nodig om meerdere keren bloed te
prikken om zo tot het juist dekkingsmoment te
komen.

www.hs-snuffel.be
Wil je graag weten of je teef zwanger is? Dan
kunnen we vanaf dag 25 na dekking of inseminatie
een echografie doen. Hierop kunnen we mooi de
hartslag van de pups zien. Vanaf dag 49 kunnen
we ook een Röntgenfoto (RX) nemen. Op een RX
kunnen we het effectief aantal pups gaan tellen.
Een teef bevalt rond dag 63 gemiddeld. Dit is
natuurlijk een belangrijk moment! Gaat alles
wel goed? Blijft de teef persen zonder succes
(45 minuten tot 1 uur), dan is eventueel een
keizersnede nodig.
Nadien is het belangrijk dat de pups goed drinken.
Geeft de teef niet voldoende melk of zijn er zwakke
pupjes bij, dan moeten deze met kunstmelk
worden bijgevoerd. En hopelijk groeien ze daarna
uit tot een mooie hond!!

Indien er geen natuurlijke dekking mogelijk is,
voeren we een kunstmatige inseminatie uit.
Ook bij deze techniek is het belangrijk om het
juist moment van inseminatie te bepalen. Bij de
juiste progesteronwaarde wordt bij de reu zaad
afgenomen. Een deel van het staal wordt onder
de microscoop bekeken om te kijken of het een
vitaal (beweeglijke zaadcellen) staal is. Het zaad
wordt dan via een steriele katheter tot aan de
baarmoedermond gebracht. Daarna is het aan
moeder natuur!

Foto:
Kunnen jullie tellen hoeveel pups er in de baarmoeder zitten?

Zandvliet 111 - 2480 Dessel
0472 970 862 of 0479 528 505
www.dapzandvliet.be
Uitgave HS Snuffel
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Aanleg en herleg van opritten in
KASSEIEN, DALS, KLINKERS, DOLOMIET
alsook TERRASSEN

DRUYTS LUC
DE BERGEN 72

-

LICHTAART

-

TEL. 014 55 61 26

-

GSM 0478 50 26 59

TURNHOUTSEBAAN 134 - 2470 RETIE - Tel. 014 37 20 32

Waar service nog belangrijk is
freddy.vangorp@telenet.be   www.vangorp-banden.com

T.V.D.
Import - Export

BEERSE

Industrieweg 9
2340 Beerse
Tel. 014 61 18 99
Fax 014 61 64 49

Uitgave HS Snuffel

Groothandel PBM: Persoonlijke beschermingsmiddelen

nv

info@tvdnv.be     
www.tvdnv.be

Veiligheidsschoenen “Atlas” - Dunlop veiligheidslaarzen / Regen-, winter-,
bescherm- en signalisatiekledij “Kansas” - “Sioen” / Handschoenen, helmen, brillen “Bollé” / Gehoor-, gelaat-, las- en ademhalingsbescherming /
Oorstopjes op maat / Valbeveiliging / EHBO/brandbeveiliging / Hygiëne /
Signalisatie voor weg en werf / Mobiele verkeerslichten
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Ledenadministratie
Op dit moment heeft onze club 177 leden. Dit
ledenaantal is inclusief bijleden en steunende
leden. De eerste in een gezin die lid wordt van de
vereniging is een hoofdlid. Zijn er in hetzelfde gezin
meerdere die lid willen worden dan worden zij bijlid.
Dan zijn er ook nog de steunende leden die onze
hondenvereniging een warm hart toedragen en een
daarvoor een kleine financiële bijdrage willen leveren.
Van deze 177 leden komen er 110 uit Belgie zelf.
Snuffel is een internationale club en 67 leden komen
er dan ook van over de Nederlandse grens.
De 177 leden hebben 170 honden onder hun hoede.
Een actieve club kunnen we het dus wel noemen.
Het meest wordt gewerkt met border collies, 22, en
met herders, ook 22. Maar daaronder vallen dan
alle herders: 7 Mechelse, 6 Duitse, 5 Hollandse, 2
oudduitse en 2 tervuerense herders.
Verder zien we 7 labradors rondlopen op onze
hondenschool en hebben we van de Amerikaanse
Staffords, Weimaraners, Bouviers en boerboels elk 4
ingeschrevenen.
De namen van de hondjes zijn heel divers. De meest
voorkomende namen zijn Noa(h) (4), Luna (3) en Indy
(3).

www.hs-snuffel.be

Column: blij weerzien
Het jaar 2016 is niet alleen voor de hondenschool een
bijzonder jaar.
‘Zilveren Snuffel’ zo noem ik en mijn viervoetige maten
dit jaar de hondenschool. Als het even kan, ga ik mijn
geleider activeren om met me aan zo veel mogelijk
activiteiten mee te doen. Dat zal echter pas zijn voor
na 29 maart, één maand na schrikkelkes dag. Tot eind
maart ben ik namelijk nog druk, heel druk.
Op de kop af één maand voor de 29e februari heb ik
de zorg van zes hollanderse koters op me genomen.
Dat kwam niet zo onverwacht als het lijkt. Nee, zowat
een twee maanden voordien heb ik mijn geliefde prins
‘toegelaten’. Daarna heb ik me in alle rust op mijn
komende moederschap voorbereid. Die rust beviel me
uitstekend, maar daarmee was het vrij snel gedaan.
Nu snak ik weer naar eenzelfde rust, maar eerst
moeten mijn ‘tepelbijterkes’ zijn uitgezworven. Dat zal
zijn na de Paaseierentijd. Dan niet meer op eieren
lopen, maar weer lange wandelingen, erop uit naar
overal en nergens, eten en drinken naar believen,
liggen niksten, vooral lekker liggen niksten. Het ervan
nemen zoveel ik kan. Dat alles om goed uitgerust
en met vol Snuffelambitie mijn sociale contacten
te hervatten. Dan zal ik aan De Steert komen zien,
komen bijblaffen en ook komen pootjes geven.
Er ligt een schoon rendez vous in het verschiet.
Verschoning richting Nederbelgische Snuffelhonden:
een toekomstig blij weerzien!
Vro l’Lander

uitgaveSchema 2016 VAN
DE Nieuwe Hondengazet
Het clubblad wordt 4 keer per jaar uitgebracht. Komend
jaar is dat:
• begin juli: kopie inleveren uiterlijk 15 juni;
• begin oktober: kopie inleveren uiterlijk 15
september
• medio december: kopie inleveren uiterlijk 1
december.

KENNERSWAARHEID
Hoe bent u schrikkeldag,
29 februari, doorgekomen?
Wel...Wel...Verschrikkelijke nacht,... Niet geslapen
Verschrikkelijke morgen ... Geen ontbijt
Verschrikkelijke middag ... Platte band
Verschrikkelijke avond ... Niks op TV
Dan maar gaan slapen en ZALIG wakker
geworden. Den hond zat aan mijn oor te likken ...
Droomde dat het wat anders was.

Kopie kunt u sturen naar één van de volgende
mailadressen:
info@fransen.be (Rudy Fransen).
gazet.snuffel.rian@gmail.com (Rian Beijsens)
gazet.harrie@upcmail.nl (Harrie Panken).
De Nieuwe Hondengazet is verkrijgbaar in het
clubgebouw. De 4 meest recente edities staan ook op
de website van de hondenclub: www.hs-snuffel.be
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DE KERSTMAN
De Kerstman bracht de hondenschool nog eens
een bezoekje. De allerkleinsten mochten bij
hem op de schoot en kregen en mooi presentje.
Onze viervoeters werden verwend met een zakje
snoepjes en voor de geleiders waren er andere
versnaperingen voorzien, ook werden de clubkampioenen gehuldigd.
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Het “KLEI-KUNST” atelier
Cursus gegeven door Hildegarde MATHEUSSEN
Voor info:
014 45 40 81 of
0474 94 20 06

Kleicursus voor beginners en gevorderden.
Je hebt geen speciaal talent nodig.
Laat je handen je geest ontspannen
en leer kleiën in een gezellige sfeer.
Geen verlies van lessen door afwezigheid. (10-beurten kaart)
Cursussen op maandag en donderdag van:
09.00-12.00u   13.30-16.30u   19.00-22.00u
Niet tijdens de schoolvakanties!

of kom eens langs:
Warande 29
2360 Oud-Turnhout

Drukkerij FRANSEN bvba

4-kleurendrukwerk
in kleine oplagen

Zandvliet 88
2480 Dessel
Tel. 014 37 91 57
Fax 014 37 27 24
e-mail: info@fransen.be

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
enz. ...

Nieuwbouw - Verbouwingen
Heikant 10
2370 Arendonk
B.V.B.A

BOUWONDER N EM I N G
Uitgave HS Snuffel

Tel. 014 67 15 73
Gsm 0495 38 44 85
bvba-lejo@telenet.be
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