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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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uitgaveSchema
Nieuwe Hondengazet
Het clubblad wordt 4 keer per jaar uitgebracht.
In 2016 is dat nog:
•
begin oktober: kopie inleveren uiterlijk 15
september
•
medio december: kopie inleveren uiterlijk 1
december.
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

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
Tot begin november
Tot de uitgifte van de 3e gazet van dit jaar staan de
volgende bijzondere activiteiten op het programma.
Let er wel op dat data eventueel kunnen veranderen.
Als dat het geval is, wordt dat zo snel mogelijk in het
clubgebouw bekend gemaakt.

Van zondag 17 juli tot en met 7 augustus
Vakantieverlof

Even 3 ½ week relaxen om er daarna veel full speed
tegen aan te gaan. Eerste Snuffeltrainingen na het
verlof zijn woensdag, 10 augustus. We hopen u met
uw viervoeters dan fris en fruitig weer allemaal te
ontmoeten.
Vrijdag 5 augustus: Grappelpas
De hondenschool wil ook dit jaar gehoor geven
aan de oproep van het gemeentebestuur om voor
de Arendonkse jeugd Grappelpasactiviteiten te
organiseren. Deze dag worden de deelnemers om 13
uur op de hondenschool verwacht.
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Zaterdag, 3 september: Werkdag
Om 08.00 uur staat de toegangspoort voor u
open om een handje te komen toesteken. Veel
handen maken licht werk en het is toch niet teveel
gevraagd om samen met anderen ervoor te zorgen
dat clubgebouw en terreinen tip top in orde komen.
Terreinverantwoordelijke Ron Hendrikx rekent op uw
komst.
Zondag, 13 september:
Grote Prijs en Beker van België
Onder de KKUSHvlag worden deze zondag de
prestigieuze landelijke kampioenschappen voor
geklasseerde spelers van de programma’s 1 en 2
gehouden. Grote Prijs en Beker van België zijn hét
podium om de hondensport te promoten.
Op deze dag geen training voor de wedstrijdklassen
en debutant-recreanten. De lessen voor pups, de
A-klas, de B-klas en de C-klas gaan wel gewoon door.
Zaterdag, 17- en zondag 18 september:
Wedstrijdweekeinde
Dit weekeinde zijn de jaarlijkse Snuffelwedstrijden.
Zaterdag zijn de wedstrijden voor debutanten en voor
de programma’s 1 en 2. Om 10.00 uur worden de
eerste groepen op het veld verwacht. Rond 18.00 uur
is bekend welke scores honden en geleiders hebben
behaald en zijn de prijsuitreikingen.
Zondag is veteranenklasse aan de beurt om te strijden
om de hoogste eer. Ook worden dan de socialisatietest
en de brevettest afgenomen. Voor beide testen wordt
geadviseerd om in te schrijven als u in de juiste klas
daarvoor zit. Voor u en uw hond geldt dan het voordeel
van eigen terrein. Dat is al bijna een garantie om met
goed gevolg deel te nemen. Inschrijving staat al open.
Al gedaan?!
Het wedstrijdweekeinde is bij uitstek geschikt om familie
en bekenden te vragen om te komen supporteren.
Het spreekt voor zich dat dan er geen trainingen zijn
voor de wedstrijdklassen en recreanten én ook geen
les wordt gegeven aan de opleidingsklassen.
			
Zondag, 16 oktober: Najaarswandeling
Even ontspannen en relaxen met uw hond in gezelschap
van anderen is gegarandeerd als u meedoet aan de
wandeling. Er is een korte wandeling voor pups en een
langere wandeling voorzien voor de meer geoefende
stappers. Waar de activiteitencommissie de wandeling
in petto heeft, is nog even een verrassing. Inschrijven
vooraf is nodig. Houd daarom de flyers in de gaten die
vooraf in het clubgebouw komen.
Deze zondag geen lessen en trainingen!
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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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Uw (w)onderlijveken
Ja, ja een (w)onderlijveken doet goed. Zeker met deze zomerse regenvlagen en in koudere perioden. Ik kan het
weten. En … “wat je zelf doet, doe je beter” zegt Roger.
Hoe begin eraan?Kies breiwol voor priemen nr 2.5 of 3. Brei een proeflapje van 15st breed en 10 priemen hoog.
Meet de bekomen maten en herreken deze naar de gewenste breedte. Zo bekom je het aantal op te zetten
steken.Begin te breien: 2 rechts, 2 averechts tot aan het armsgat. Zet nu aan beide kanten van het werk 5 steken
bij. Vanaf hier brei je ribbeltjesrechts. Dit is altijd rechts.
Maak vanuit het midden de halsopening, afhankelijk van de grootte bepaal je
het aantal steken. Zet deze af en brei aan die kant verder tot aan de schouder.
Dit zijn nog enkele centimeters. Voor het afzetten van de schouders deel je
de steken van één kant in 3. Begin aan de buitenkant: Je zet dus 1/3 van de
steken af. Brei over en weer, dan nog 1/3 en over en weer breien, tenslotte de
overgebleven steken afzetten. Brei nu verder met de rest van de steken aan
de andere kant van de halsopening tot aan de schouderhoogte. Ook hier de
steken in 3 delen, afzetten te beginnen aan de buitenkant.
U heeft nu de voorzijde af. De rugzijde wordt hetzelfde gebreid, maar zonder de halsuitsnijding! Sluit de zij- en
schoudernaden.
Voor alle inlichtingen en bijstand kan u terecht bij Moeke tijdens de trainingsuren of een andere
hondenschoolhappening. Ook de uitleg om sokken te breien wordt graag gegeven.
Moeke

zilveren snuffel
In de vorige gazet hebt u kunnen kennis maken met Shinto, de zilveren snuffel van Paulette Jacobs
uit Arendonk. Shinto wordt tijdens het 25-jarig Snuffeljubileumjaar gevolgd. Hier een impressie over de
eerste stappen bij de hondenschool.
Zoals iedere nieuwbakken snuffelhond moest voor Shinto de introductieles
worden gevolgd. Daarna mocht zij samen met haar lotgenoten en baasje
Paulette aan de slag. Aandacht houden, valt niet altijd mee maar met wat
lekkers in het vooruitzicht loont het de moeite. De positieve beloningen in
de vorm van iets lekkers en een vriendelijk woordje zijn na een aantal keren
oefenen in de smaak gevallen. Ja, zo zie je dat ook bij honden ‘liefde door
de maag gaat” en met vriendelijkheid veel is te bereiken.
Het ‘grotere’ werk in de puppyklas heeft Shinto al achter de rug. Nadat ze 6
maanden was geworden, is ze samen met haar vaste geleidster begonnen
in de A-klas. Het feest van de puppylessen werd verruild voor het meer serieuzere werk. Twee keer een half
uur daar tussenin een pauze van 2x één kwartier vereist
concentratie en inspanning. Nee, het half uurtje pauze is
niet voor niets ingelast en het is dan goed toeven in het
clublokaal. Veilig liggen aan de voeten van haar baasjes
terwijl die wat consumeren, ligt Shinto wel. Lekker een
rustig tussendoortje om daarna nog eens aan de slag te
gaan. Het is daarna namelijk weer flink aanpoten onder
leiding van de instructeurs.
Shinto is niet meer de enige Shiba INU die de hondenschool
bezoekt. Zij heeft intussen gezelschap gekregen van een
jongere soortgenoot.
Volgende keer meer over zilveren snuffel Shinto.
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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
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RESTERENDE ACTIVITEITEN 2016
Vakantie van zondag 17 juli tot en met 7 augustus
Augustus
September
		
			
			
			

Vrijdag 5

Grabbelpas						13.00u

Zaterdag 3
Zondag 4
Zondag 11
Zaterdag 17
Zondag 18

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.

Hondenlogboeken
NedeRLAND
Tot nu toe waren er in Nederland meerdere soorten
hondenlogboeken in omloop. Voor stamboomhonden
was er het Rashondenlogboek, waarmee aan alle
activiteiten deelgenomen kan worden.
Eigenaren van een rasloze/stamboomloze hond
moesten, afhankelijk van welke sport ze willen
beoefenen een werkboekje (voor Agility, Gehoorzame
Hond, FCI Obedience en Flyball) aanvragen bij de Raad
van Beheer of een logboek (VZH, UV, IPO, Speuren,
en dergelijke) via de Commissie Werkhonden.
Vanaf 1 juni 2016 krijgen alle honden, met of zonder stamboom, hetzelfde Hondenlogboek. Het boekje bevat in totaal 28 pagina’s met onder andere
ruimte voor 4 hoogtemetingen (voor verschillende
activiteiten), aantekeningen en onderzoeksresultaten.
Het grootste deel van het boekje is uiteraard gewijd
aan het noteren van resultaten. In tegenstelling tot
vroeger, zijn de pagina’s niet meer specifiek aangepast
voor diverse activiteiten maar zijn ze neutraal en dus
allemaal bruikbaar. Alle bestaande afgegeven boekjes
blijven geldig.
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Door de handige kaft van het nieuwe boekje kan in
één oogopslag worden gezien voor welke hond
het boekje is. Ondanks dat alle honden hetzelfde
boekje ontvangen, is er nog wel een verschil in de
aanvraagprocedure. Op de website van de Raad
van Beheer moet de eigenaar nog wel kiezen of
een hondenlogboek wordt gevraagd voor een
stamboomhond of een rasloze/stamboomloze hond.
Voor rasloze/stamboomloze honden waarmee Agility,
FCI Obedience of Flyball wordt gedaan, moet het
boekje worden aangevraagd bij de afdeling Sporten.
Daarnaast geldt voor rasloze/stamboomloze honden
die ook deel willen nemen aan de werkhondensporten,
dat het hondenlogboek aangevraagd moet worden bij
de Commissie Werkhonden.
Alle aanvraagformulieren zijn te vinden onder:
h t t p s : / / w w w .
houdenvanhonden.
nl/actief-met-je-hond/
sporten-met-je-hond/
rashondenlogboek-enwerkboekje/
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Waar mogen onze honden
los lopen?
Gezellig wandelen met onze hondjes. Soms alleen,
soms met anderen. Steeds komt de vraag ter sprake:
waar mogen de honden los?
Uiteraard moet iedereen zich altijd de vraag stellen
of haar of zijn hond los kan lopen. De hond moet
komen op bevel en zich sociaal gedragen. Uiteraard
lijnen we onze hond aan als we anderen met of
zonder hond tegenkomen. Maar als we verder
niemand tegenkomen? Steeds blijkt dat er heel veel
onduidelijkheid is waar je hond wel en waar je hond
niet los mag lopen.
Wij willen onze honden graag zoveel mogelijk vrijheid
geven. Lekker los laten lopen zodra we ver genoeg
verwijderd zijn van de drukke weg. De natuur moet
echter ook zijn gang kunnen gaan en niet gestoord
worden. Daaraan kunnen hondenbezitters een
belangrijke bijdrage leveren. Zeker in het voorjaar zijn
er allerlei nestelende en broedende vogels. Ook ander
wild is bezig te zorgen voor een nageslacht. Ze moeten
dan niet opgejaagd worden. Rust is dan belangrijk in
deze gebieden.
Er zijn geen algemene regels die bepalen waar honden
in het buitengebied wel of niet mogen loslopen. Dit
verschilt per gebied. Navraag bij de gemeente leert dat
daar zelfs veel onduidelijkheid is en je vaak verkeerd
geïnformeerd wordt. Na mijn vragen daar zijn er in
onze gemeente zelfs extra bordjes geplaatst.
Binnen de bebouwde kom dienen honden sowieso
aangelijnd te zijn.
Of de honden buiten de bebouwde kom los mogen
lopen verschilt per gemeente. Er zijn een aantal
losloopgebieden. Op internet zijn deze gemakkelijk
op te zoeken. Verder zijn er landelijk regels opgesteld
die voor de gemeenten als leidraad kunnen dienen
bij het opstellen van de APV (Algemeen Plaatselijke
Verordening). Het blijkt ook dat de regels per gemeente
niet veel schelen. Over het algemeen geldt er in het
buitengebied geen aanlijnplicht. Is dat wel zo dat staat
dat door middel van bordjes aangegeven. Verstandig
is het om de APV van je gemeente of de gemeente
waar je gaat wandelen eens te bekijken. De normale
regels over halsbanden en identificatieplicht blijven
natuurlijk overal gelden en uiteraard dient overal de
hondenpoep te worden opgeruimd.

www.hs-snuffel.be
nog steeds de verantwoordelijkheid van degene die
met de hond loopt. Nog steeds geldt dan dat de honden
de vogels en het wild niet mogen verstoren dus dienen
de honden op de paden gehouden te worden.
Wie kan zijn hond bij zich houden als hij een konijn en
ree ziet tussen de bomen?

KENNERSWAARHEID
DUIVELSVIRUS
te pakken?
“Geloof je in liefde op eerste gezicht
of moet ik nog een keer voorbij lopen?”
Dit waren de woorden die ik zei toen ik een
lekker stuk uit Schagen voorbij liep.
Ze antwoordde: “wat leuk, doe nog maar
een rondje!”

Voorgaande regels gelden voor Nederland. In België
zijn ze nog strenger en mogen de honden niet los of
het moet anders aangegeven zijn.
Mag de hond los dan is het doen en laten van de hond
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Bianca’s way
Op zaterdag 11 juni kwam Bianca Verweijmeren naar
Arendonk om haar manier van hondentraining te laten
zien.
Een erg enthousiaste Bianca werd met haar honden
vooral door het detailgericht werken de hondensport
en met name de gehoorzaamheid ingetrokken. Zelf
experimenteerde ze met de clicker. Ze vond het
geweldig om te zien hoe je een hond kunt motiveren
na te denken over wat te doen om zijn beloning te
kunnen krijgen.
Ze kwam er toen achter dat het mogelijk is je hond
heel veel details te leren terwijl je hem met een voertje
in je hand begeleidt en dan middels een clicker(woord)
de hond kan “vertellen” wat jij van hem wilt.
De Engelse obedience trok haar het meest omdat dat
het meest detailgericht is.
Volgens Bianca is hondensport het aanleren van
“houdingen”, “bewegingen” en “posities” ten opzichte
van de geleider.
In de sport worden veel trainingsmethodes gebruikt.
Aan de hand van deze methodes ontwikkelde ze haar
eigen methode. Deze is gebaseerd op clickertraining.
De hond moet door middel van een markeermoment
(click) uitvinden wat hij op dat moment deed en wat
hij dacht dat hem een gepaste beloning opleverde.
Hierbij geeft ze de hond begeleiding door middel van
bijvoorbeeld haar hand waarmee ze hem in positie,
houding en beweging helpt. Soms begeleidt ze de
hond niet en moet hij zelf bedenken wat te doen. Ook
gebruikt ze veel target training waarbij de hond door
middel van een target naar een positie komt, blijft en
beweegt.
Het voordeel van deze methode is volgens Bianca dat
je de hond veel zelfvertrouwen geeft omdat hij denkt
dat hij maakt dat jij gaat clicken terwijl wij juist bepalen
wanneer we gaan clicken. Het geeft de hond enorm
veel motivatie en van daaruit krijg je mits je goed
traint en clickt, snelle bewegingen en super gedreven
honden.
Het nadeel is dat als de geleider niet doorheeft wat de
hond “denkt”, er dingen “ingeclickt” kunnen worden die
je eigenlijk niet wilt en probeer er dat maar weer eens
uit te halen.

www.hs-snuffel.be
te volgen. Deze methode gebruikt ze ook bij het
“hierkomen” en apporteren.
De handtouch is haar belangrijkste oefening en loopt
als een rode draad door haar methode heen. De hond
moet leren de linkerhand aan te blijven raken. Hij moet
ergens zijn (in positie) om zijn beloning te kunnen
krijgen. Als hij dit principe snapt heb je controle over je
hond en weet hij dat hij via zijn geleider zijn doel kan
bereiken.
De morgen werd doorgebracht in de kantine van
de hondenschool waar Bianca haar theorieën
op ons overbracht. Bianca liet ons een positieve
trainingsmethode zien waarmee je volgens haar tot
grote prestaties kunt komen. Het kost wel heel veel
trainingsarbeid en geduld. De middag werd besteed
aan praktijk. De praktijk was niet bedoeld voor
probleemgedrag maar voor problemen in de training
van het programma gehoorzaamheid.
Een paar toehoorders hadden hun honden
meegebracht. In kleine stapjes met veel beloning
leerde ze deze mensen tot hun doel te komen. Haar
mening was dat we te veel een totaalplaatje trainen en
te weinig de onderdelen afzonderlijk.
Als kers op de taart gaf ze een demonstratie met haar
eigen honden en zagen we inderdaad een knap staaltje
gehoorzaamheid met supergemotiveerde honden.

In haar lessen staat dus vooral target training centraal.
Daarbij gebruikt ze de handtarget, veel voer en veel
spel. Door middel van een handtouch (=target) leert
ze de honden in balans te lopen (=volgen) waarbij
de juiste manier van lopen aangeleerd wordt en
waarmee uithoudingsvermogen (mentaal/fysiek)
wordt opgebouwd. Ook leert ze door middel van deze
target training de honden op precies de juiste positie
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UITSLAGEN OVERGANGEN EN BREVETTEN
OVERGANGEN
Geleider
April
A-B
Ellen Sevens
Hannah Breakmans
Marc Borgers

Hond

Ras

Pnt

Dutch
Stella
Janou

Labradoodle
Vizla
Weimaraner

90
93,5
78

Juni
A-B
Annemiek Verhagen
Eric Cox
Wilma Roest
Nadia Moelands
Caroline Vroemen

Django
Basje
Saar
Elsie
Lyric

Koningspoedel
Kruising
Kruising
Westie
Australian Sheperd

88
93
87
89
90

B-C
Brants v/d Wiel

Mila

Weimaraner

87
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BREVETTEN
Geleider
Hond
KKK - Turnhout - 30 april
Harrie Panken
Atseya

Ras

Pnt

Hollandse Herder

86

Hondenclickske - Olen - 27 mei
Arie Schoofs
Pien
Boomer
Karlijn Cornelissen
Fitch
Australian Sheperd

85
79

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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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
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TUINBOUWMACHINES

BOSBOUWMACHINES

Asberg 4-6
2470 Retie

Tel.: 014 37 99 59
Fax: 014 37 39 32
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SVEN MÖLLER-WILS
Vloer- en tegelwerken

Cardijnstraat 29 - 2400 Mol - Tel. 0478 62 45 56
ellen_jans@hotmail.com
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Jubilieumfestiviteiten
Het zal u niet zijn ontgaan dat 2016 voor de hondenschool een heel speciaal jaar is. Hondenschool
Snuffel zag het levenslucht in 1991 en is ontstaan uit een groep gelijkgezinde hondenliefhebbers. Een
kwarteeuw later is de hondenschool een bloeiende vereniging met om en de nabij 300 leden. Onder
leiding van een bekwaam instructreurskorps komen honden en hun geleiders twee keer per week bijeen
om gehoorzaamheidlessen te volgen.
Tijdens de meimaand was er naast de jaarlijkse
Snuffeldag een extra zilveren jubileumviering.
Daaraan ging al begin april een wafelverkoopactie
vooraf en werden de laatste zaterdag van die maand
de handen weer flink uit de mouwen gestoken tijdens
de gebruikelijke voorjaarskuis. De wafels vlogen als
zoete koekjes bij vele Teljoorlekkerswoningen binnen.
Ook vonden vele pakken hun weg naar andere dorpen
in België en Nederland. Een zeer succesvolle actie
dankzij inspanning van alle Snuffelverkopers, klein
en groot. Tijdens de werkdag werd extra geboend
en geschuurd in en rond het clubgebouw. Dat zag er
laat middag spik en span uit. Het Steertterrein en de
materialen werden deskundig onder handen genomen.
Clubgebouw en velden waren optimaal geprepareerd
voor de Snuffeldag.

‘frituurboy’ Luc het vet extra moest opstoken om alle
bestellingen te kunnen uitventen. Gesterkt door een
gevulde maag werd ongestoord verdergegaan.
Op 20 mei was de hondenschool elders op locatie. Die
dag werd een kienavond gehouden in parochiezaal St.
Jozef, de plek waar het Snuffelteerfeest plaats vindt.
Aandachtig waren de oren gespitst. De kiengetallen
vlogen bij wijze van spreken de oren in. IJverig werd
op de eigen kaarten bijgehouden welke getallen
passeerden en uitgezien naar de ‘KIEN”!
De jubileumfestiviteiten konden worden gehouden
dankzij medewerking van hulp van velen. Een dankjewel
is op zijn plaats voor de activiteitencommissie en alle
helpers. Een oprecht vette snuffelmerci!

Elk jaar wordt de eerste zondag van mei de Snuffeldag
gehouden. Dit jaar was er extra aandacht aan
besteed. Een verjaardagviering, gezegend met veel
zonneschijn en een hechte onderlinge saamhorigheid.
De kleinsten konden zich volop vermaken op en
rond een luchtkasteel. Geleiders en honden van alle
klassen deden hun uiterste best om uit te maken wie
’s avonds op de treden van het huldigingpodium mocht
plaatsnemen. De speciaal ‘ingevlogen’ keurders Luc
en Rogier waren ook weer van de partij en hadden
een leuke wedstrijd uitgezet. Debutant-recreanten en
wedstrijdspelers leverden onder hun toeziende ogen
een gezonde concurrentiestrijd.
In een grote partytent was veel ruimte nodig om de
talrijke tombolaprijzen uit te stallen. Lotenverkoop
liep vlotjes en zienderogen kwam er in de tent meer
ruimte. De “altijd prijs”tombola zorgde voor lachende
gezichten en glinsterende ogen. In de tent trok de
nieuwe Snuffelkledinglijn veel bekijks. Er kon worden
gepast, gemeten en bestellingen gedaan.
De speciale jubileumviering was op zondag, 15 mei.
Door de organisatie was alles uit de kast gehaald om
van de viering een echte familiedag te maken. Verdeeld
over velden en clubgebouw waren allerlei spelen
uitgezet. Enthousiast werd daaraan deelgenomen.
Jammer dat Pluvius meende ook een aantal keren
present te moeten zijn. Zijn bijdrage zorgde voor
noodgedwongen pauzen. De deelnemers lieten zich
echter niet uit het veld slaan en zorgden intussen dat

Uitgave HS Snuffel

Jaargang 25

-

Nr. 2

De Nieuwe Hondengazet

Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

Jaargang 25

-

Nr. 2

De Nieuwe Hondengazet

www.hs-snuffel.be
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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De dierenarts
Feiten en fabels over het vaccineren van honden:

Welke entingen zijn nu eigenlijk verplicht bij de hond?


Waarom moet mijn hond jaarlijks langs komen voor de vaccinatie?



Kan een vaccinatie ook gevaarlijk zijn? En moet ik een oude hond nog wel vaccineren, die heeft 		
toch al zoveel entingen gehad?

Vele vragen met vele antwoorden en daarom soms ook
onduidelijkheden. Eigenlijk zou ik pagina’s vol kunnen
schrijven over de verschillende ziektes en het nut van wel
of niet vaccineren tegen die ziektes. Er bestaat namelijk
geen standaard hond en geen standaard situatie en
daarom ook geen standaard vaccinatie. Per hond, per
leefgebied, per situatie of vakantiebestemming bestaan
er weer andere adviezen en verplichtingen. Toch hoop ik
door dit stukje in het kort wat duidelijkheid te scheppen
en ook de hondeneigenaren te laten beseffen wat een
vaccinatie doet en waarom u uw hond nu juist wel of
niet tegen een ziekte moet beschermen. Eigenlijk is het
vaccineren een afweging die je moet maken. Wil je niet
dat uw hond ziek wordt en/of andere dieren ziek maakt
en loopt mijn hond het risico om ziek te worden omdat hij
op plaatsen komt waar ook andere honden komen, dan
zou ik vaccineren.
Welke entingen zijn verplicht?
In feite ben je niet verplicht om een hond te enten als
hij in eigen land blijft en niet naar een cursus, pension,
honden-uitlaatservice, show of vakantieadres gaat. Uw
hond loopt dan wel een risico om ziek te worden en/
of soortgenoten ziek te maken, maar het is dus geen
verplichting.
Gaat een hond de grens mee over dan is het verplicht
hem tegen rabiës (=hondsdolheid) te vaccineren en wel
minimaal 21 dagen voor vertrek naar het buitenland en de
hond moet minimaal 12 weken (maar liever nog ouder)
zijn. Gaat een hond naar een kennel, hondencursus,
show en vaak ook op een vakantiepark, dan is het per
situatie verschillend welke vaccinaties verplicht zijn,
maar meestal zijn dan de standaardvaccinaties tegen
hondenziekte, parvo, hepatitis(=leverziekte), leptospirose
en kennelhoest (=parainfluenza en bordetella) verplicht.
Vraag daarom tijdig na welke vaccinaties vereist zijn. Ook
bij een kennelhoestenting is het namelijk vaak vereist
hem weken van tevoren te geven zodat hij ook echt zijn
werking doet ten tijde dat het nodig is.
De kennelhoestenting kan middels een neusdruppel
of middels een injectie onder de huid gebeuren. Het
mag vanaf 8 à 9 weken leeftijd worden gevaccineerd.
De injectie onder de huid moet een eerste keer dat hij
gegeven wordt na 3 weken herhaald worden en geeft
dan na 2 à 3 weken pas een goede bescherming (en
sinds begin dit jaar ook in Nederland weer voor een heel
jaar i.p.v. 3 maanden). Een neusenting geeft met een
eenmalige vaccinatie een jaar bescherming maar ook
pas na een aantal weken is de hond goed beschermd.
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Het liefst zou je daarom 5 tot 6 weken van tevoren de
kennelhoestenting geven.
De andere vaccinaties worden via een vaccinatieschema
op populatieniveau gevaccineerd. Niet meer dan
noodzakelijk maar wel zo dat de gehele hondenpopulatie
met dit schema beschermd is.
Hondenziekte wordt op 6 weken, 12 weken en op een
jarige leeftijd gevaccineerd en daarna om de drie jaar.
Parvo wordt op 6 weken, 9 weken, 12 weken en op een
jarige leeftijd gevaccineerd en daarna om de drie jaar.
Hepatitis(leverziekte) wordt op 12 weken en een jarige
leeftijd gevaccineerd en daarna om de drie jaar.
Leptospirose (=ziekte van Weil) wordt op 9 weken, 12
weken en op een jarige leeftijd gevaccineerd en daarna
jaarlijks.
Jaarlijks een grote cocktail vaccineren is over vaccineren
(=het immuunsysteem onnodig belasten) en niet
noodzakelijk.
Zo bestaan er ook nog meer aanvullende vaccinaties
die niet verplicht zijn, een ervan is een vaccinatie tegen
de ziekte van Lyme. Het is een individuele bescherming
voor een individueel dier. Uw hond brengt de ziekte niet
over, dit doet de teek, maar ook uw hond kan de ziekte
van Lyme krijgen en hier erg ziek van worden net als een
mens. Een overweging dus, hoe groot de kans is dat uw
hond teken oploopt die besmet zijn. Met als opmerking
dat u ook met een vaccinatie nog steeds de teken moet
bestrijden, de teek kan de bacterie die voor de besmetting
zorgt niet over brengen aan een gevaccineerde hond,
maar de teek blijft nog steeds leven en kan ook andere
irritaties of ziektes overbrengen.
Waarom jaarlijks een vaccinatie, en waarom moet
mijn hond dan helemaal worden nagekeken?
Een veel gehoorde opmerking is: “Ik kom alleen voor de
prik hoor, je hoeft hem echt niet helemaal na te kijken, de
hond is toch wel gezond en dan is het vast wel goedkoper
en zijn we snel klaar.”
Echter, voordat een dier kan worden gevaccineerd moet
hij wel een gezondheidscontrole krijgen. Een enting
vraagt iets van de weerstand van een dier. Het lichaam
moet namelijk na een vaccinatie hard gaan werken
om antistoffen aan te maken tegen de gevaccineerde
ziektes. Is een dier niet fit dan kun je beter even wachten
en niet denken oh dat spaart de kosten van een consult
uit om meteen de ziekte te laten behandelen tegelijk met
de inenting. Het dier kan namelijk ook zieker worden na
een vaccinatie als hij toch al niet zo fit was.
Heel belangrijk dus om het dier goed na te kijken en
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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
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S
PAUL SMETS - LUC VAN BYLEN
Nieuwbouw - Renovatie - Herstellen - Alle merken

Den Tobberd 20 - 2370 Arendonk garagepoorten@paulsmets.eu
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jaarlijks een controle kan ook ellende besparen, want
soms kunnen tijdig dingen ontdekt worden zodat een dier
onnodige ellende kan worden bespaard (bv een slecht
gebit of een bultje of gewrichtsproblemen enz. enz.).
Kan een enting ook gevaarlijk zijn? En moet ik mijn
oude hond nog wel enten?
Als een dier al ziek is kan een enting ook gevaarlijk zijn.
Het kan net die weerstandsdip geven waardoor hij nog
erger ziek wordt. We enten daarom alleen gezonde
dieren die we graag gezond willen houden door een
vaccinatie en niet andersom.
Moet ik mijn oude hond nog wel enten? Juist een oude
hond behoort tot de risicogroep om een infectie op te
lopen. Zo krijgen bij mensen de ouderen de griepprik
omdat de weerstand bij ziekte niet meer zo groot is, dus
je wil voorkomen dat ze ziek worden omdat ze geen
bescherming hebben.
Zoals al aangegeven in het beginstukje vaccineren we
op populatieniveau, zodat de gehele hondenpopulatie
met om de drie jaar een grote cocktail beschermd is.
Echter bestaan er individuele dieren die tegen de ziektes
Parvo, hondenziekte en hepatitis misschien wel 4, 5,
of zelfs 6 jaar bescherming hebben na een eenmalige
vaccinatie. Middels een betrouwbare bloedtest kan
worden onderzocht of uw hond nog voldoende antistoffen
tegen deze ziektes heeft. Indien uit de bloedtest blijkt dat
uw hond nog voldoende antistoffen heeft hoeft uw dier
tegen deze ziektes niet te worden gevaccineerd en het
immuunsysteem niet onnodig belast te worden. Zeker fijn
dus bij een al wat ouder dier.
Helaas is het niet mogelijk om met een bloedtest op
antistoffen tegen leptospirose een bescherming van
meerder jaren te garanderen en daarom dient uw dier
voor deze ziekte jaarlijks gevaccineerd te worden. Dit
geldt ook voor de kennelhoest enting.
Kortom samengevat: Een enting is meer dan alleen
die prik of prikken en bedenk goed welke vaccinatie in
uw situatie wel of niet verplicht en/of zinvol is voor uw
huisdier. Laat u hierover goed voorlichten door uw
dierenarts. Een vaccinatie is immers bedoeld om onze
huisdieren en hun soortgenoten gezond te houden!!

Dierenarts Rachel van Gisbergen
Den Driesprong, Praktijk voor Gezelschapsdieren
Beukenlaan 1, 5541 VJ Reusel
www.dapdendriesprong.nl
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Column: ZONNESCHIJN
Na regen komt zonneschijn.
Ja, zal wel. Daar heb ik de laatste tijd niet veel van
gemerkt. Het was alsof de zon nooit meer zou gaan
schijnen. Regen, regen en nog eens regen.
Extreem veel regen onder felle weerlichtflitsen,
gevolgd door harde donderslagen. Niet te doen.
Het was kermis in de hel. Gelukkig is mijn woonst
bespaard gebleven van het hagelbombardement
dat de Belgische – en Nederlandse Kempenstreek
heeft geteisterd. Aldaar miljarden euro’s schade aan
huizen, auto’s en gewassen. Je zou getroffen zijn, niet
normaal!
Naast alle materiële schade heeft het moreel van
menigeen ook een behoorlijke deuk opgelopen.
Ik heb met alle getroffenen te doen. Hopelijk zijn
verzekeraars en overheden hen goedgezind en
worden schadegevallen met coulance behandeld en
binnen korte tijd naar tevredenheid afgedaan.
Zelf heb ik geen reden tot klagen gehad. Weliswaar
is mijn schone vacht en zijn mijn tere pootjes kletsnat
geworden tijdens het uitgaan, maar dat mocht de
pret niet drukken. Ik had te doen met mijn geleider,
die met mij al dat hondenweer meermaal daags
moest trotseren. Hulde, niets dan hulde daarvoor. Bij
thuiskomst moest hij helemaal uit de kleren en zich na
een warme douche ook nog eens droog wrijven. Dat
was telkens een heel gedoe.
Nee, dan hebben wij honden het heel wat makkelijker.
Thuisgekomen even flink uitschudden en de meeste
nattigheid lag dan op de grond of was tegen de muren
gekletterd. Ocharme mijn geleider. Moest aan de
slag met wisser en droge doeken om vloer en muren
ordentelijk te maken, terwijl ik vanuit mijn mand kon
toekijken. Er is maar één goed leven en dat is een
hondenleven moet je maar denken.
Gelukkig is de herfstachtige lente achter de rug en
is de meteorologische zomer een feit. Hopelijk meer
aangename periode met vooral veel zon, overvloedig
zonnelicht en behaaglijk warme zonneschijn.
Vro l’Lander
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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!
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BESCHERMING TEGEN TEKEN
We kennen allemaal de kleine zwarte spinnetjes die
zich in de huid van onze honden vastzetten en zich
volzuigen met bloed. Het worden dan van die vieze
grijze ballonnetjes. We weten dat ze allerlei ziektes
kunnen overbrengen op onze honden. Het aantal
teken en het percentage teken dat geïnfecteerd is
neemt toe. Je ziet ze niet alleen in de bossen maar in
al het groen, ook in het gras, zowel lang als kort. Hoe
sneller de teek wordt gedood of verwijderd, hoe kleiner
de kans op besmetting. We kunnen dat zelf doen door
onze honden steeds te controleren op teken. Dat is
echter niet eenvoudig, zeker niet gezien de dikke
vachten die sommige van onze honden hebben. Ook
zetten de teken zich diep vast. Door middel van een
tekenpincet kunnen we met een linksom draaiende
beweging de vastzittende teek verwijderen. Vroeger
werd alcohol op een watje gedaan en de teek
handmatig verwijderd en het wondje meteen ontsmet.
Inmiddels weten we dat dat juist niet goed is want
door de alcohol of ontsmettingsmiddel spuugt de teek
meteen alle ziekteverwekkers uit.
Gelukkig zijn er allerlei manieren om onze honden te
beschermen tegen de ziekten die de teek op ze over
kan brengen.
We kunnen de honden laten inenten tegen de meest
overgebrachte ziekte Lyme. Maar er zijn meerdere
varianten van deze ziekte en ook zijn er nog andere
ziekten die overgebracht kunnen worden dus zal de
hond dan toch nog op een andere manier beschermd
moeten worden.
Er zijn allerlei tekenmiddelen op de markt waaronder
middelen die tweeledig werken: de teek afschrikken
en de teek doden. Dit kan bijvoorbeeld met een
tekenband die de hond om zijn nek draagt, een pipet
die op de huid leeggeknepen wordt of een spray.
Bekend is dat parasieten resistent raken tegen
de voorhanden middelen. Daarom komen er ook
regelmatig nieuwe middelen op de markt.
Sinds begin 2014 is er voor honden een tablet op de
markt gekomen die 12 weken lang werkt tegen teken!
Het doodt de teek binnen 12 uur, dus ruim voordat
de teek ziektes kan overbrengen. Het werkt alleen
afdodend.
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subtiel te veranderen om te voorkomen dat de hond
een aantrekkelijke gastheer voor vlooien en teken
wordt.
ln eerste instantie is het belangrijk om te zorgen voor
een zo gezond mogelijk dier. Dat begint bij goede
voeding. Een spray met etherische oliën kan helpen
als geurscherm voordat je met je hond de natuur
ingaat. Hier moet je hem vooraf goed mee insprayen.
Sommigen geven de dieren knoflook. Knoflook heeft
een zuiverende werking op het bloed waardoor het
bloed minder aantrekkelijk wordt voor parasieten. Het
heeft dus niets met de geur te maken. Knoflook in
hele grote hoeveelheden is echter giftig voor honden
maar er is veel minder van nodig om de voordelen van
knoflook te benutten. Er zijn speciale bonbons van
schapenvet met knoflook in de handel. De honden
vinden ze heerlijk. Het is ook een optie om door het
voer een etherische olie van knoflook te geven.
Als jij en je hond regelmatig in een gebied met veel
teken lopen, kan het verstandig zijn om voor een
chemisch middel kiezen om te voorkomen dat de
teken je hond te lijf gaan. Maar houd er rekening
mee dat ook een chemisch middel geen waterdichte
bescherming tegen teken biedt.
Vraag je dierenarts naar de recente informatie.

Ook zijn er natuurlijke middelen. Niet iedereen
vindt het prettig zijn dier bloot te stellen aan allerlei
chemische middelen. De middelen bestrijden steeds
meer parasieten tegelijk dus meer chemische stoffen
in een preparaat. De meeste natuurlijke middelen
doden de parasieten niet, maar maken het voor hen
onaantrekkelijk om op uw hond te komen. Zij doen dit
bijvoorbeeld door de geur of de structuur van de vacht

Uitgave HS Snuffel

Jaargang 25

-

Nr. 2

www.hs-snuffel.be

De Nieuwe Hondengazet

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
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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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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
Uitgave HS Snuffel
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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
Uitgave HS Snuffel
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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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