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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

BELANGRIJKE MEDEDELING

u Parkeerverbod bij toegangsPoort
Op vraag van de poetsvrouw en de brouwer is er een parkeer-
verbod 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 wisse-
len van geleider of hond. Bv.: een geleider die op zondag de trai-
ning 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.

u Wanneer je trouwe viervoeter zijn grote behoefte ge-
daan heeft op het terrein of in de hondenplasweide 
gelieve dit direct op te kuisen. Het is voor de ter-
reinverantwoordelijke niet prettig om telkens bij het 
grasmaaien hondepoep zien rond te vliegen.
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SNUFFELvOORzITTER
Snuffelvoorzitter Miranda van Woerkum blikt terug 

op 2016. Het eerste geboortejaar van het fonkelnieuw 
aangetreden bestuur. Hieronder haar verslag.

Het eerste jaar

Ruim een jaar geleden werd er bekend dat het 
toenmalige bestuur ging stoppen. Na een infoavond 
te hebben georganiseerd, waren er al vele vacatures 

ingevuld. Alleen de voorzitter ontbrak nog.
zelf vond ik penningmeester wel een leuk jobke voor 

mij. Maar ja anderen dachten daar anders over en 
vonden het voorzitterschap wel iets voor mij. Nou dat 

is niet niks vond ik. Ik hield me niet bezig met statuten, 
wetten en nog veel meer.

Het is natuurlijk een hele eer dat ze mij wel vertrouwen 
met deze verantwoordelijkheid. Maar toch heb ik 

hier even over na moeten denken en het thuis even 
voorleggen. Want als ik iets doe, wil ik het goed doen.

Wat me zeker over de streep heeft getrokken was Nadia. 
Ook al gaf ze fakkel door ik zou zeker op 

haar kunnen rekenen bij vragen en dergelijke. En reken 
maar dat ze die heeft gekregen hé Nadia! Ik ben blij dat 
ik nog steeds van jou ervaringen gebruik mag maken.

Wat ook nog positief was, de vele anderen die zich voor 
de club wilden inzetten. Ook zij werden in het diepe 

gegooid. We hebben moeten wennen aan elkaar. Maar ik 
moet zeggen nu terug kijkend en het eerst jaar erop zit:
‘’Met vallen en opstaan, een lach en een traan, denk ik 

toch dat we 2016 goed hebben doorstaan.”

Ik weet dat ik nog steeds veel moet leren. Ik wil iedereen 
heel hartelijk bedanken voor dit jaar want zonder jullie 

kan ik het ook niet!

Merci, merci!

Groetjes van Miranda en ………. op naar 2017. 
Ik wens iedereen alvast een sportief jaar toe!
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OpROEp
Leuk om als redacteur 
stukjes te schrijven 
om een blad te vullen. 
Net zo leuk is het 
om als redacteur 
de taak te vervullen 
van het bewerken 
van de inhoud die 
aangeleverd wordt. 
Het zou helemaal 
gaaf zijn om als 
redacteur materiaal 
te selecteren uit het 
enorme aanbod waar 
de pagina’s van De 
Nieuwe Hondengazet 
niet toereikend voor zijn.

Helaas is dat de redacteuren van De Nieuwe 
Hondengazet niet gegund. Er wordt namelijk nauwelijks 
tekst aangeleverd. Hoe kan dat nou? Als we onze oren 
te luister leggen galmen er genoeg verhalen door de 
kantine en over de pleinen. Er wordt veel geleerd, 
soms gehuild maar meestal gelachen. Leuk toch als 
we daar allemaal van mee kunnen genieten. Als we 
onze ervaringen met onze viervoeters op, maar ook 
buiten de hondenschool, delen via ons clubblad. 
Dingen die er goed gaan en dingen die er minder 
goed gaan. Wat we onze hondjes allemaal leren en 
vooral wat ze ons allemaal leren. Want we zijn zoveel 
met ze bezig. We voeden ze op. We gaan met ze 
trainen in de verschillende klassen. Doen mee aan de 
diverse overgangen. We gaan naar wedstrijden. We 
verzorgen ze. Het zijn onze maatjes. We ondernemen 
zo veel met ze buiten de hondenschool. Misschien 
motiveert het anderen om die activiteiten ook eens te 
gaan doen.

Ik geef maar even wat voorbeeldjes maar er zijn er 
nog vele meer. Het clubblad wordt voor de leden maar 
liefst ook door de leden gemaakt. Daardoor wordt het 
ook gevarieerder en interessanter.
Maar ook vragen die misschien wel bij veel meer leden 
leven.
4x Per jaar verschijnt dit blad. Teksten, foto’s en wat al 
niet meer kan worden aangeleverd bij :
  Harrie Panken (gazet.harrie@upcmail.nl),
  Rian Beijsens (gazet.snuffel.rian@gmail.com) en
  Rudy Fransen (info@fransen.be) 

Iedereen kan het. Als je dingen kunt vertellen kun je 
ze ook opschrijven. En het is nooit stil in de kantine 
dusssssss……

COLUMN: BEKOMEN
Ik heb begin deze maand me de pepernotenbrokjes 
en andere lekkernijen goed laten smaken. Na een 
welgevulde maaltijd en na de nodige drank te hebben 
geconsumeerd, is het altijd goed rusten. Vooral als je 
dat ongestoord kunt doen op een zachte ondergrond 
van hondvriendelijk materiaal. Kan u vertellen dat het 
mij aan niets heeft ontbroken. Mocht zoveel eten als 
ik binnen kon krijgen, aan drank geen gebrek en een 
met veel toewijding opgeschudde hondenrustplaats. 
Welnu, zo lag ik dus te bekomen van mijn eet- en 
drankinspanningen. Hoorde in mijn onderbewustzijn 
ineens heel zachte en lieflijk klinkende tonen tot me 
komen. Het was de melodie van het liedje dat ging 
over een bakske van stro. Schrok me hondsrot, want 
ik dacht dat ik van 5 tot 25 december in diepe coma 
was geraakt. Niets was minder waar. Mijn baas was 
zonder mijn medeweten begonnen aan het installeren 
van een kerstboom en had die versierd met ik weet 
niet hoeveel glinsterende lampjes. Ook had hij die 
boom voorzien van allerlei glitter. Om de feestvreugde 
te verhogen had hij een cd van stal gehaald van de 
in België en laag ommeland wereldberoemde in Sint-
Gertrudis-Pede geboren Urbain Servranckx, meer en 
beter bekend als Urbanus. Ik kende hem niet maar 
dat is nu wel anders. Het strobakske is al meermalen 
uit de boxen gerold en ik vrees dat dat nog wel even 
zo blijft gaan. Zal me eens gaan verdiepen in dieje 
persoon. Hij heeft namelijk nog veel meer creativiteit 
aan de wereld geschonken. Zo schijnt hij een 
heel schoon liedeke te hebben gemaakt over zijn 
grasmachien. Stel voor om dat aan d’n Hop cadeau 
te doen. Hij kan dan daar naar luisteren als hij op 
de snuffelgrasmachine de stekelige steertvelden 
omtovert in een glad strak gestreken groene deken. 
Weet zeker dat hem dat deugd gaat doen en hij na 
afloop met normale overgave zijn Hoegaarde zal 
laten smaken. Proost Hop. Niet alleen ‘proost’ voor u 
maar voor allen die zich op wat voor manier dan ook 
inzetten voor de hondenschool. Gezondheid, prosit, 
santé.
Dat het u goed moge bekomen.

Vro l’Lander

mailto:gazet.harrie@upcmail.nl
mailto:gazet.snuffel.rian@gmail.com
mailto:info@fransen.be
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UITSLAGEN OvERGANGEN EN BREvETTEN
OvERGANGEN
Geleider Hond Ras pnt
November
B - C
Jan Maes Ottojan Weimeraner 79
Arno Broeckx Dotje Duitse Herder 87

December
A - B
Jack van Maanen Doortje Fox 95
Ria Jonckers Perry Schnauzer 97
Harrie Fiers Suus Labrador 79
Gwendolyn van Kuyk Fenna Maltezer 80
Suzan de Waal Tessy Poedel 95
Kim Hoeks Higgens Soft Coat Wheaten Terrier 85
Maud Lendering Noppes Australian Cattledog 86
Joy de Vocht Dayco Bouvier 91
Wilma Verbeek Jagger Bouvier 89

B - C
Ludwig Feyen Paco Mechelaar 96
Monique Debie Caesar Border Collie 87
Ad Antonisse Luca Drentse Patrijs 89
Monique Aarts Gust Dwergschnauzer 80
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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,...

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 13.30u-
18.00u / zat: 09.00u-17.00u / zon: 09.00u-12.00u

OPEN OP

ZONDAGVOORMIDDAG
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aCtiviteitenkaLender 2017
Januari Zondag 8 Provinciale Interclub  GEEN LES / TRAINEN 10.00u

Februari Woensdag 1 Overgang / Wedstrijd Recreanten 19.00u
  
Maart Vrijdag 3 Ledenvergadering 20.00u
 Zondag 5 Overgang / Wedstrijd Recreanten 08.30u
 Vrijdag 10 Teerfeest 19.30u
 Vrijdag 31 Markeel 19.00u

April Woensdag 5 Overgang / Wedstrijd Recreanten 19.00u 
 Zaterdag 8 Wafelverkoop 10.00u
 Zondag 16 Pasen GEEN LES / TRAINEN
 Zaterdag 22 Werkdag 08.00u

Mei Zondag 14 Snuffeldag    
 Zondag 28 Wandeling GEEN LES / TRAINEN 10.00u 

Juni Woensdag 7 Overgang / Wedstrijd Recreanten 19.00u
 Zondag 25 Familiedag + BBQ GEEN LES / TRAINEN 10.00u

Juli Zondag 2 Overgang / Wedstrijd Recreanten 08.30u

vAKANTIE vAN  zONDAG 16 JULI TOT EN MET zONDAG 6 AUGUSTUS

Augustus ? Grabbelpas
 Zaterdag 26 Werkdag 

September Zondag 3 Overgang / Wedstrijd Recreanten 08.30u
 Zondag 10 Beker en Grote Prijs van België GEEN LES / TRAINEN 10.00u 
 Zaterdag 16 Wedstrijd Debutanten en Programma’s 1en 2 10.00u
 Zondag 17 Wedstrijd Veteranen /Brevet/ Socialisatie Test GEEN LES / TRAINEN 10.00u

Oktober Woensdag 4 Overgang / Wedstrijd Recreanten 19.00u
  
November Vrijdag 3 Winterwandeling 19.00u
 Zondag 5 Overgang / Wedstrijd Recreanten 08.30u
 
December Zaterdag 3 Wintercup 10.00u
 Zondag 4 Wintercup GEEN LES / TRAINEN 10.00u
 Woensdag 7 Overgang / Wedstrijd Recreanten 19.00u
 Zaterdag 16 KPVA Kamp. Debutanten en Programma 1 Ter Dries 10.00u
 Zondag 17 KPVA Kamp. Programma Ter Dries GEEN LES / TRAINEN 10.00u 
 Woensdag 20 Kersthappening met Kerstman en Huldiging clubkampioen 19.00u

                         
 

WINTERSTOp vAN 24 DECEMBER TOT EN MET zONDAG 7 JANUARI 2018

 
Data zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden nog wijzigen. 
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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

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

Openingsuren:
Maandag:   Gesloten 

Dinsdag: van 9u tot 12u  
Woensdag: en 13u tot 18u 
Donderdag: 
Vrijdag: 9u tot 12u en 13u tot 18u

Zaterdag:  van 9u tot 18u
Zondag:  van 10u tot 12u

de GROOTSTE keUZe in dranken

schilder- & behangwerken
verkoop behang - verf

Molenwiel 5
2370 arendonk

tel. 014 67 06 38

Frank sCHeLLekens

B.V.B.A

BOUWONDERNEMING

Nieuwbouw - verbouwingen

Heikant 10
2370 Arendonk

Tel. 014 67 15 73
Gsm 0495 38 44 85

bvba-lejo@telenet.be
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Paul De Proost - Schutterstraat 39 - Arendonk

Portemonees, portefuilles, broeksriemen 

LEDERWAREN

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

                              Schoenmakerij - Sleutelservice - Autoplaten - Batterijen

Een leuk cadeau
om te geven en 

te krijgen

Uw foto op doek

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

ONDERHOUD
HERSTELLINGEN

VERKOOP Asberg 4-6
2470 Retie

Tel.: 014 37 99 59
Fax: 014 37 39 32

BOSBOUWMACHINES

TUINBOUWMACHINES



De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 25 - Nr. 4Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

WINTERCUpWEDSTRIJDEN
voorheen stonden deze wedstrijden te boek als 
interclubwedstrijden, sectie gehoorzaamheid. 
vorig jaar zijn die voor het eerst gehouden onder 
de vernieuwde naam. Agendabepaling, concept 
en plaats van handeling zijn echter hetzelfde 
gebleven.

Al heel veel jaren biedt KV Moldernete op haar 
terreinen een nationaal podium voor hondenclubs om 
zich met wedstrijdspelers in debutantenklasse en de 
Programma’s 1 en 2 de sectie gehoorzaamheid met 
elkaar sportief te meten. Traditioneel vonden deze 
plaats tijdens het derde weekeinde van november. Dit 
jaar echter het eerste weekeind van december, dus 
zaterdag 3 en zondag 4 december. 

Zaterdag, de 3e december toog het debutantenteam 
van de Snuffel naar de Kleinendijk in Mol. Het team 
bestond uit Heidi Mariën, Bjorn Hermans en Sven 
Möller-Wils met hun honden. Allemaal moesten ze 
’s ochtends spelen en daarna was het lang wachten 
op de eindklassering. Met in totaal 262 op 300 punten 
werd een verdienstelijke 14e plaats behaald. 

Zondag, 4 december werd er op twee fronten 
gestreden. 
Programma 1-spelers voor HS Snuffel waren Maria 
Beerens, Katrien van Herck en Ron Hendrikx met een 
vaste maten. Dit trio wist 243 op 300 punten over de 
meet te brengen. Dat was goed voor een 19e plaats.
De Programma 2- spellers Anita Keppens, Marc Maes 
en Guy Claessen behaalden met hun honden een 
totaalscore van 396 op 450 punten. Daarmee werd 
17e plaats in de wacht gesleept.

De wedstrijden werden niet alleen door de keurders 
kritisch gevolgd. Ook een aantal Snuffelcollegae 
waren langs  te lijn present voor aanmoedigingen. 
Alle honden en hun geleiders verdienen een dikke 
pluim. Zij hebben Hondenschool Snuffel heel positief 
uitgedragen. Proficiat en grote waardering daarvoor. 
Behaalde certificaten en bekers hebben een mooie 
plaats in het clubgebouw gekregen. 
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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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Eetwinkel “De Daries”

De Daries 136
2370 Arendonk

Tel. 014 67 15 66

Timmerwerken Mark
Verbouw - Onderhoud - Nieuwbouw

Mark Dierckx

Plonderijen 8 - 5541 TB Reusel

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

HOUTZAGERIJ - HOUTHANDEL bvba
Pieter van MeCHgeLen

Wampenberg 72 2370 Arendonk

Tel. 014 68 92 90 Fax 014 67 14 57

www.houthandelvanmechgelen.be
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BROOD- en BANKETBOETIEK

‘t zand 46  ARENDONK
Tel. 014 67 72 49

Openingsuren: ma-za 7u-18u   Zondag 7u-12.30u   Woensdag gesloten

Peter
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Wampenberg 66
2370 Arendonk

Tel. 014 67 85 49
Fax 014 67 80 85Garage - Carrosserie

24/24u Self service tankstation

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

Roobeek 22 - Arendonk
Tel. 014 67 71 34 - Fax 014 67 16 82

www.natuursteengeudens.be

STEENHOUWERIJ

GEUDENS EN ZOON bvba
Marmer - Arduin - Graniet - Composiet - Witsteen - Grafzerken

PAUL SMETS - LUC VAN BYLEN
Nieuwbouw - Renovatie - Herstellen - Alle merken

Den Tobberd 20 - 2370 Arendonk - Tel. 0476 23 83 41
garagepoorten@paulsmets.eu  -  www.paulsmets.eu

S E C T I O N A L E  G A R A G E D E U R E N
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RUDIEKE’S BRIEFKE
Rudieke was fanatiek bij de jeugdbeweging en ging graag de club op verlof. Tijdens één van zijn 
jeugdkampen schreef hij volgend briefke aan zijn ouders. via Rina Dierckx is de gazetredactie in het bezit 
gekomen van Rudieke’s brief.

Lieve mama en papa,
We moeten u van onze jeugdleider een brief 
schrijven om jullie gerust te stellen, in geval jullie de             
overstroming hebben gezien in het nieuws. 
We stellen het goed. Er is maar één tent weggespoeld 
en ook twee slaapzakken. Gelukkig is niemand 
verdronken. Toen de overstroming gebeurde, waren 
we juist op de berg naar Cédriekske aan het zoeken. 
Oh ja,bel je even naar de mama van Cédriekske om 
te zeggen dat hij het goed stelt? Hij kan namelijk geen 
brief schrijven met zijn twee gebroken armen.
Ik heb mogen meerijden in de jeep van de reddings-
werkers. Dat was tof! Als het niet zo fel gebliksemd 
had zouden we Cédriekske nooit gevonden hebben. 
De jeugdleider was een beetje kwaad op Cédriekske 
omdat hij alleen de bergen in trok zonder het te 
zeggen. Hij had het wel gezegd,maar de jeugdleider 
was toen bezig met de brand te blussen. Misschien 
heeft hij Cédriekske daardoor niet gehoord. 
Wist je dat, als je een gasfles in het vuur gooit, dat die 
dan ontploft? Het hout van de bomen was te nat om te 
branden, maar wel één van de tenten en sommige van 
onze kleren zijn verbrand. Eddieke zal er wel een tijdje 
raar uitzien, tot zijn haar weer is bijgegroeid.
Als de jeugdleider de minibus gemaakt krijgt, zijn we 
zaterdag weer thuis. Het was niet zijn fout dat we gebotst 
zijn. Toen we vertrokken, waren de remmen nog heel 
goed. De jeugdleider zegt dat het normaal is dat zo’n 
oude auto soms kapot gaat. Dat is waarschijnlijk ook 
de reden waarom hij geen verzekering kan krijgen. Wij 
vinden het wel een toffe camionette. De jeugdleider 
vindt het niet erg als we hem vuilmaken. Er zijn tien 
zetels in, maar we kunnen wel met twintig in de auto. 
We mogen dan om de beurt op de bergwegen rijden, 
daar zijn veel bochten, das dus wel spannend. Alleen 
spijtig dat de politie ons juist tegenhield toen ik aan 
het rijden was. Hij ging eens met jullie komen praten, 
zei hij.
Maak jullie niet ongerust, we zijn in goede handen. 
De jeugdleider is echt een toffe knul. Deze morgen 
ging iedereen zwemmen in het meer. Ik mocht niet 
mee, omdat ik niet kan zwemmen en Hopje kon ook 
niet zwemmen met zijn gebroken armen. Maar we 
mochten wel met de kano’s varen, wij met ons twee. 
Helemaal tot aan de overkant. Als je in het water kijkt, 
kun je de bomen zien die door de overstroming onder 
water staan. Onze jeugdleider is niet zo lastig als die 
andere van vorig jaar. Hij werd zelfs niet kwaad toen 
we de zwemvesten vergeten waren. Hij heeft het te 

druk met het repareren van zijn auto. We laten hem 
dus zoveel mogelijk gerust.
Oh en weet je wat? We hebben een cursus EHBO 
gehad. Toen Dannieke in het water dook en zich 
kwetste aan zijn arm hebben we zelfs geleerd hoe 
je een tourniquette legt. Dat is een knoop om grote 
wonden mee af te binden. Ik heb toen wel moeten 
overgeven en sommige anderen ook, maar volgens 
de jeugdleider is dat omdat we die vieze kip gegeten 
hebben. Hij zegt dat die hetzelfde smaakte als het 
eten in de gevangenis.
Ik ben echt blij dat de jeugdleider vrij is gekomen 
en dat hij nu met ons op kamp gaat om zijn leven te 
beteren. Hij zegt dat hij voortaan alles veel beter doen 
gaat. Wat is eigenlijk een pedaaliel?
Zo, ik ga stoppen met schrijven. Straks gaan we naar 
de stad om onze brieven te posten en om vaasefiene 
te kopen. Dat dient om spelletjes te spelen zegt de 
jeugdleider. Maak u niet ongerust. We stellen het goed.

Uw Rudieke
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Transport
Mertens Franky bvba

B-2370 Arendonk

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

advertentie transp mertens 1-4 pagina.indd   1 17-03-2016   22:04:04
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HIER IS NOG PLAATS
VOOR UW

ADVERTENTIE!
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UITGAvESCHEMA 2017
NIEUWE HONDENGAzET
Dit is de laatste clubbladeditie van het zilveren 
Snuffeljaar.
Het clubblad wordt 4 keer per jaar uitgebracht. Komend 
jaar is dat :

•	 begin april: kopie inleveren uiterlijk 15 maart;
•	 begin juli: kopie inleveren uiterlijk 15 juni;
•	 begin oktober: kopie inleveren uiterlijk 15 sept.;
•	 medio december: kopie inleveren uiterlijk 1 dec.

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 papieren versie van de Nieuwe Hondengazet is 
verkrijgbaar in het clubgebouw. De 4 meest recente 
edities staan ook op website www.hs-snuffel.be 

 
Tot de uitgifte van de 1e gazet in 2017 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.

Woensdag, 21 december 2016: kerstHaPPening 
/ HULdiging CLUbkaMPioenen
Speciale aandacht voor de op woensdag, 21 
december op stapel staande Kersthappening met 
kampioenenhuldiging.. 
Dit jaar gaat het bezoek van de Kerstman dus weer 
gepaard met huldiging van alle clubkampioenen. Als 
u wilt weten hoe de kerstvork aan de steel steekt dan 
mag u zeker niet met uw hond verstek laten gaan. Ben 
daarom woensdag, 21 december ruimschoots op tijd 
paraat. Iedereen is van harte welkom. 
Voor de kleintjes staat vanaf 18.30 uur een fotomoment 
met de Kerstman op het programma. Ook krijgen zij wat 
lekkers. Natuurlijk stelt het de Kerstman op prijs om van 
hen een mooi ingekleurde tekening te krijgen.
Om ongeveer 19.50 uur begint de Kerstman en zijn 
charmant gevolg een rondgang voor de honden.
Huldiging van de clubkampioenen is voorzien om 20.30 
uur.
De Kersthappening is voor kids, geleiders én alle 
snuffelhonden altijd iets heel bijzonders. 

Winterstop van 25 december 2016 tot en met 8 
januari 2017
Na afsluiting van de Kersthappening legt er de 
hondenschool even de pannen op.
Tot en met zondag, 8 januari 2016 is er een korte pauze 

in het snuffelprogramma. Wel staat het u vrij om op 
eigen gelegenheid met uw hond te komen trainen. Als 
u per auto komt, parkeer dan op veilige wijze zonder 
plaatselijk verkeer te hinderen. Vanzelfsprekend laat u 
toestellen en plein in ordelijke staat achter. 
Woensdag, 11 januari 2017 is onder leiding van de 
instructeurs de eerste les- en trainingsdag van het vers 
begonnen nieuwe jaar.

Zondag, 8 januari 2017: Provinciale interclub
De tweede zondag van het prille jaar staat de Provinciale 
Interclub voor Antwerpse hondenverenigingen op stapel. 
De Interclub vindt plaats op de terreinen van de HBHV 
in Lichtaart De eerst groep begint om 10.00 uur. Duimen 
worden gedraaid voor alle Snuffeldeelnemers.
Let op: Deze zondag is de laatste dag van de winterstop 
en is de hondenschool gesloten.

vrijdag, 31 januari 2017: Makreelhappening
De Hondenschool is er weer in geslaagd om makreel 
‘grootroker’ Marc van Hoppe te contacteren. Met zijn 
vaste crew gaat hij ongetwijfeld smakelijke makreel 
voorschotelen. Ook zal worden voorzien in vidées en 
ander lekkers. De clubhuisdeuren gaan voor dit eetfestijn 
open om 19.00 uur.

vrijdag, 3 maart 2017: Ledenvergadering
De ledenvergadering wordt gehouden in het clubgebouw 
en begint om 20.00 uur. Moeite waard om aanwezig te 
zijn en uw betrokkenheid bij de hondenschool te betonen.

vrijdag, 10 maart 2017: teerfeest
Naar goede gewoonte organiseert de vereniging in het 
vroege voorjaar haar jaarlijkse teerfeest. Gezelligheid, 
ambiance en vooral niet te vergeten een voortreffelijke 
dis met voldoende spraakwater. Bijzonderheden over 
het teerfeest worden nog bekend gemaakt. Ongetwijfeld 
prijkt er op de cover van het teerfeest een beeldbepalende 
Snuffelautoriteit. Zorg dat u erbij bent! Leg de avond van 
de 10e maart vast in uw agenda. Het teerfeest begint om 
19.30 uur.

Zaterdag, 8 april 2017: Wafelverkoop
Deze activiteit is in 2016 geïntroduceerd en was een 
geweldig succes. Reden te over om ook weer in 2017 
een wafelverkoop te houden. Het beginuur is bepaald 
op 10.00 uur. 

Zondag, 16 april 2017: eerste Paasdag
Eerste Paasdag is de hondenschool gesloten. Deze dag 
dus geen lessen en trainingen.

mailto:gazet.snuffel.rian@gmail.com
mailto:gazet.harrie@upcmail.nl
http://www.hs-snuffel.be
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Aanleg en herleg van opritten in
KASSEIEN, DALS, KLINKERS, DOLOMIET
alsook TERRASSEN

DE BERGEN 72 - LICHTAART - TEL. 014 55 61 26 - GSM 0478 50 26 59

DRUYTS LUC

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

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

Groothandel pBM: persoonlijke beschermingsmiddelen
info@tvdnv.be     www.tvdnv.be

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

T.v.D. nv
BEERSE

Import - Export

Veiligheidsschoenen “Atlas” - Dunlop veiligheidslaarzen / Regen-, winter-, 
bescherm- en signalisatiekledij “Kansas” - “Sioen” / Handschoenen, hel-
men, 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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Zaterdag, 22 april 2017: Werkdag
Dag van de voorjaarkuis om te zorgen dat velden en 
clubhuis er voor de Snuffeldag spik en span uitzien. 
Ron Hendrikx zorgt  met zijn secondanten voor een 
werkschema.

bij deze alvast oproep aan alle 
leden om even een helpende hand 
te komen toesteken. vanaf 08.00 
uur kunt u terecht. Het is niet persé 
noodzakelijk om de hele dag te 
komen. een aantal uren is ook 
goed.

Kzen er nie zeker van.
K’iek peinz als 2016.

Hoe gaat voor u dit jaar
de geschiedenis in?

KENNERSWAARHEID

LEKKER BEzIG zIJN
Het is bijna vakantie voor honden 
en baasjes. Bij mooi weer gaan we 
lekker naar buiten voor de nodige 
frisse neus en beweging. Bij minder 
mooi weer is er genoeg te bedenken 
om de energie kwijt te kunnen.

Hiernaast een klein voorbeeldje.

Wat vind jij leuk
om met je hond te doen? 

Laat het ons weten. Misschien 
hebben we er zelf nog niet aan 
gedacht!
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Het “KLEI-KUNST” atelier
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!

Cursus gegeven door Hildegarde MATHEUSSEN

Voor info:
 014 45 40 81 of
 0474 94 20 06

of kom eens langs:
 Warande 29
 2360 Oud-Turnhout

Drukkerij FRANSEN bvba

Zandvliet 88
2480 Dessel

Tel. 014 37 91 57
Fax 014 37 27 24

e-mail: info@fransen.be

4-kleurendrukwerk
in kleine oplagen

Familiedrukwerk

Handelsdrukwerk

enz. ...
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DE DIERENARTS
EEN HOND ONTWORMEN IS DAT WEL NODIG?

Tja, weer zo’n leuk onderwerp. Ontwormen, iets wat 
vaak vergeten wordt, want ach ik zie geen wormen en 
de hond ziet er toch goed uit. Maar spoelwormeitjes 
zie je niet met het blote oog en als er een of enkele 
wormen met de ontlasting af komen, zijn ze vaak al 
verteerd en herken je ze niet meer als worm. Een 
infectie met wormen gaat niet altijd gepaard met 
ziekteverschijnselen, maar kan wel grote gevolgen 
voor het dier, de mens en zijn omgeving hebben. 
Mensen kunnen namelijk ook ziek worden van 
wormeieren van honden. Dit heet een zoönose. 

Net als bij vaccineren geldt ook voor ontwormen dat 
het per situatie en per dier verschilt hoe vaak je een 
hond moet ontwormen en ook met welk middel je een 
hond mag of kan ontwormen. Ontwormen kan met 
een tablet, vloeistof, pasta, pipetje in de nek of zelfs 
met een injectie. Maar niet elk ontwormingsmiddel 
bevat dezelfde werkzame stof en is even effectief 
en kan bij elk ras of in elke situatie, b.v. dracht, 
lactatie gegeven worden. Laat je daarom goed 
voorlichten door uw dierenarts welk middel in uw 
situatie het geschiktste is voor uw huisdier. Dit brengt 
me weer op een grappige anekdote: ik ontworm 
mijn hond met winterwortel vertelde me eens een 
klant. Tja, een wijsheid uit grootmoeders kastje? 
Als mensen dus zeggen, ja hoor ik heb mijn hond 
ontwormd, wil ik altijd weten: wanneer voor het laatst, 
met welk middel en zeer belangrijk in welke dosering!

Een sluimerende worminfectie kan ook een extra 
belasting voor de weerstand van een hond zijn. Daarom 
is het fijn als mensen een week voor de vaccinatie hun 
hond ontwormd hebben of dat ze ontlastingsonderzoek 
van hun hond hebben laten doen.

Een hoger risico op een wormbesmetting lopen: 
*Qua Leeftijd: Pups en oudere honden vanwege 
een lagere weerstand.
*Qua omgeving: Honden in kennels, honden die 
buiten leven en dus een grotere loslooptijd hebben 
of samenleven met andere honden of katten, 
zwerfdieren, vossen of jachthonden. 
*Qua voeding: Honden die in aanraking komen 
met knaagdieren(ongedierte), slakken, rauw vlees 
of vis, met o.a. ingewanden of nageboortes. Maar 
ook honden die ontlasting op eten (=coprofagie)
*Qua reisbestemming: Pensionbezoek, show of 
vakantiegebied waar ook bepaalde andere wormen 
voor kunnen komen. Bijvoorbeeld hartworm die 
door muggen in Zuid- en Oost-Europa wordt 

overgebracht, of de vossenlintworm die vooral in 
centraal en Oost-Europa voorkomt.
*Honden met vlooien: De vlo is namelijk een 
tussengastheer voor de lintworm en uw hond kan 
besmet worden door het ophappen van een vlo.

Een hond kan dus verschillende worminfecties op-
lopen, maar de meest voorkomende is de spoelworm. 
Onlangs is in een promotieonderzoek naar het 
bedwingen van de spoelworm gebleken dat er een 
groot verschil zit in gevoeligheid voor de spoelworm 
bij de volwassen honden. Slechts een gedeelte 
scheidt ook echt wormeieren uit. Door middel van 
ontlastingsonderzoek zouden deze uitscheiders 
kunnen worden opgespoord en worden behandeld. Dit 
zou zelfs effectiever zijn dan blind alle honden 4 x per 
jaar te ontwormen. In het begin dient de ontlasting dan 
echter frequent te worden onderzocht om eventuele 
uitscheiders te kunnen opsporen en deze onderzoeken 
kosten natuurlijk tijd en geld.

Heel belangrijk is het goed opruimen van de ontlasting 
van onze honden. Dit zou een vergelijkbaar effect 
hebben als het maandelijks ontwormen van onze 
honden. En daarnaast is het ook nog eens super 
sociaal en geeft het minder irritaties. Dit geldt natuurlijk 
niet alleen binnen de bebouwde kom, maar ook in het 
buitengebied. Let er wel op dat de ontlasting bij het 
opruimen niet in de groenbak of op de composthoop 
belandt, maar bij het gewone afval of in de daarvoor 
bestemde hondenpoepemmers.

Op Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig. Kunt 
u voor ontworming op maat voor uw huisdier een 
beslisboom volgen. Zij maken onderscheid tussen:

 
*Groep A:
1 of 2 keer per jaar ontwormen
Honden die niet buiten komen en niet direct in 
contact komen met park, zandbak (ontlasting van) 
soortgenoten, speelweide, rauw vlees, slakken of 
prooidieren. Zij zouden besmet kunnen raken door 
wormeitjes die wij onder onze schoenen meebrengen. 
*Groep B:
4 keer per jaar ontwormen
De hond die buiten komt die wel direct contact met 
(ontlasting van) soortgenoten, park, zandbak of 
speelweide heeft.
*Groep C:
vaker dan 4 keer per jaar ontwormen tegen 
spoelwormen.
De hond komt buiten en heeft wel direct contact 
met (ontlasting van) soortgenoten, park, zandbak 
of speelweide. De hond eet prooidieren en/of 
slakken en/of gaat mee op jacht. Of eet rauw vlees. 
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*Groep D:
Maandelijks ontwormen.
De hond woont in een gebied waar 
vossenlintworm voorkomt (bv. Zuid-Limburg of 
Oost-Groningen in Nederland; of ten zuiden 
van de rivieren Samber en Maas in België) 
en eet prooidieren en/of gaat mee op jacht. 
-> Een teef die melk aan de pups geeft dient 
tegelijkertijd met de pups ontwormd te worden als 
deze 2,4,6,8 weken oud zijn.

De essentie van dit artikel over ontwormen:
Wat vaak vergeten wordt maar wat eigenlijk 
nog het allerbelangrijkste is, is het feit dat ook 
mensen ziek kunnen worden van wormeieren 
(=zoönose). We zijn het dus als hondeneigenaren 
eigenlijk verplicht t.o.v. andere mensen en hun 
huisdieren om hier serieus mee om te gaan. We 
moeten ons bewust zijn van het risico voor de 
volksgezondheid!!

Wat kunnen we nu doen om een omgevingsbesmetting 
te voorkomen?

1) Regelmatig ontlastingsonderzoek van uw 
hond.

2) Opruimen van ontlasting op de juiste plek en 
niet op de composthoop of groenbak!!!

3) Ontworming van uw hond op maat via de 
beslisboom van ESCCAP, een Europees ad-
viesbureau.

Daarnaast is het dus belangrijk om uw hond vlo vrij te 
houden om lintwormen te voorkomen. Informeer tijdig 
als uw hond mee op vakantie gaat of er extra moet 
worden ontwormd om een ongewenst souvenir uit het 
buitenland te voorkomen. Een gewaarschuwd mens 
telt voor twee.

Dierenarts Rachel van Gisbergen 
Den Driesprong, Praktijk voor Gezelschapsdieren 
Beukenlaan 1, 5541 VJ Reusel 
www.dapdendriesprong.nl

bijzondere hond

Een man komt met zijn hond een cafe binnen en 
bestelt 2 glazen whiskey bij de juffrouw achter de 
bar. Hij proost met de hond en ze drinken beiden 
hun glas leeg. Het meisje dat achter de bar staat is 
stomverbaasd en vraagt:  “kan uw hond nog meer 
kunstjes?”

“Jazeker,” zegt de man, “hij kan zelf een vrouw 
bevredigen”. Nieuwsgierig geworden neemt het meisje 
de man en zijn hond mee naar een kamertje boven. Ze 
kleedt zich uit en gaat verwachtingsvol op bed liggen. 
De hond kijkt haar aan en doet verder niks. “Het is ook 
altijd hetzelfde met jou!” schreeuwt de man tegen de 
hond, “ik doe het je nu nog een keer voor.”

dode hond bij de dierenarts

Een man komt met zijn hond bij de dierenarts. 
“Volgens mij is mijn hond dood.”
“Leg hem maar op de behandeltafel, “ zegt de dokter.

Als de hond er ligt doet de dierenarts een luikje open 
waar een kat uitkomt.

De kat springt op de behandeltafel, rent over de hond 
en verdwijnt weer achter het luikje.
De hond reageert niet.
“inderdaad, uw hond is dood,” zegt de dokter.
“Dank u, dierenarts, het is helaas niet anders, wat kost 
dit consult?”
“895 euro”.
“He? Waarom is dat zo duur,” vraagt de man.
“5 euro bureaukosten en 890 voor de cat-scan.”

Hond kwijt

“Ik ben mijn hond kwijt”.
“Oh, help! Ga je een advertentie in de krant zetten?”
“Doe niet zo dom. Mijn hond kan toch niet lezen!”


