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Het is niet altijd puur wit of donker zwart;
Niet altijd heel helder, duister, zwak of hard.
Elk leven is uniek, enig en zeker even veel waard;
Arm of rijk, dik of dun, donker of blank, jong of bejaard.
Warmte, licht, ruimte geven en vinden bij elkaar.
Dat wenst de gazetredactie allen toe voor 2018, het nieuwe jaar.
Want iedere mens, iedere hond is het waard en mag er zeker zijn
Samen is het de moeite waard; dat voelt zo echt, zo fijn!

- Brevetten en overgangen
- Humor
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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.

u Beste

dierenvriend, regelmatig is er nog hondenpoep te vinden in de plasweide. Gelieve telkens
je hond zijn grote behoefte heeft gedaan dit op te
kuisen zodat onze terreinverzorger niet hoeft te
vrezen dat het alle kanten kan opspatten tijdens
het maaien van het gras.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

WEBMASTER
Martijn van der Heijden
martijnvdh@me.com

TRAININGSUREN

NUTTIGE INFO
Rekeningnummer:
  733-0027414-90
IBAN:
   BE34 7330 0274 1490
  BIC: KKEDBEBB

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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Hond bij jou houden en niet bij de buurman of –vrouw
Altijd doorgangen vrijhouden (hondentoilet, afdak, …)
Cluster niet samen aan de ingang van de kantine
Ook in de kantine jouw hond bij je en niet in de
wandelgangen
Voldoende afstand houden tussen de honden in
Als je jouw hond wilt laten kennismaken, VRAAG DIT
ALTIJD AAN ZIJN BAASJE ! Niet elke hond is even
goed gezind.

Mvg, Snuffel
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Aankomende instructeurs
Bij de hondenschool zijn drie personen hard op weg gebrevetteerd instructeur te worden. Dat zijn Lize
Borgmans, Karlijn Cornelissen en Marie Gaukema. Lize en Karlijn zijn de opleiding gestart. Marie heeft
die al eerder met succes afgerond. De dames hebben zich al tijdens de lessen van de beginnersklassen
getoond.
Karlijn en Lize zijn dit najaar begonnen aan de cursus
voor hondeninstructeur. De theorie van de cursus werd
gevolgd in het lokaal van De Kempense Kwispel in Mol.
Cursusleider Jhonny Laurent vond bij beide dames
aandachtig gehoor. Komende maand gaat het er even
om spannen. Dan moet namelijk schriftelijk examen
worden gedaan. Daarvoor moet worden afgereisd
naar Luik. Als met goed gevolg de theorietoets wordt
afgelegd, kan volle aandacht worden besteed aan de
praktijkstage die bij de hondenschool al is begonnen.
Januari 2019 vindt de finale praktijktoets plaats. Dat is
ook weer in Luik.

Marie is al in het bezit van het instructeursbrevet. Dat
is ongeveer 2 ½ jaar geleden behaald en eerder in
de praktijk aangewend bij een zustervereniging. Nu
Marie met haar Amber lid is geworden van HS Snuffel
wil zij zich graag gaan inzetten bij de hondenschool.
Volgend jaar hoopt zij van vaste waarde te kunnen zijn
voor de A-klas.

Karlijn

Marie
De Gazetredactie wenst Karlijn en Lize veel succes
met hun studie en stage. Marie veel genoegen bij de
hondenschool.

Lize
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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, Euro Premium,...
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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ACTIVITEITENKALENDER 2018
Januari
Zondag 7

Provinciale Interclub in ….. Pallieter		

Februari
Zondag 4

Overgang / Wedstrijd Recreanten						

			10.00u
08.30u

Maart
Vrijdag 2		Ledenvergadering							20.00u
Woensdag 7
Overgang / Wedstrijd Recreanten						19.00u
Vrijdag 9		Teerfeest								19.30u
April
Zondag1
Zondag 8
Zondag 8
Zaterdag 21
Mei		
Zondag 6
10.00u

GEEN LES
1e Paasdag 			
Overgang / Wedstrijd Recreanten						
08.30u
Afhalen Wafelverkoop 							
Werkdag 								08.00u
Snuffeldag								

Juni
Woensdag 6
Zondag 24

Overgang / Wedstrijd Recreanten						19.00u
Familiedag + BBQ		
GEEN LES			
10.00u

Juli		
Zondag 1

Overgang / Wedstrijd Recreanten						08.30u
Vakantie van zondag 9 juli tot en met zondag 31 juli

Augustus
Zaterdag 11
Eerste selectiewedstrijd KVPA; terrein HS Amicus, Groot Ranst
Vrijdag 31
Makreelavond								19.30u
?		 Grabbelpas
September
Zondag 2
Woensdag 5
Zaterdag 8
Zondag 9
Zaterdag 15
Zondag 16
Zondag 30

Wandeling			
GEEN LES				10.00u
Overgang / Wedstrijd Recreanten 						
19.00u
Werkdag 								08.00u
Beker en Grote Prijs van België
WEL LES		
		10.00u
Wedstrijd Debutanten en Programma’s 1en 2					
10.00u
Wedstrijd Veteranen /Brevet/ Socialisatie Test			
10.00u
Belgian Winner			
WEL LES

Oktober
Zondag 7

Overgang / Wedstrijd Recreanten						08.30u

November
Zaterdag 4
Woensdag 7

Tweede selectiewedstrijd KVPA; terrein HS De Dappere Vriend, Herentals
Overgang / Wedstrijd Recreanten 						

December
Zaterdag 1
Zondag 2
Zondag 2
Zaterdag 15
Zondag 16
Woensdag 19

Wintercup 								10.00u
Wintercup								10.00u
Overgang / Wedstrijd Recreanten						08.30u
Finale KPVA Debutanten en Programma 1; terrein HS Sloeber, Berlaar 		
10.00u
Finale KPVA. Programma 2 Sloeber; terrein HS Sloeber, Berlaar		 10.00u
Kersthappening met Kerstman en Huldiging clubkampioenschappen		
19.00u

19.00u

Winterstop van 20 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019
Data onder voorbehoud; kunnen ten alle tijden nog wijzigen.
De Snuffelwinterwandeling vindt plaats in januari 2019.
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Avondwinterwandeling
Op 3 november werd er een avondwandeling georganiseerd. Ron en Leo namen deze activiteit op
zich. In Bladel werd er gestart bij de blokhut de
Pyramide van de scouting.

Om 19.30 uur was de verzameling en van daaruit werden
er groepjes gevormd, die dan om de vijf minuten na elkaar
startten.
De ene groep vertrok links de andere rechts, zodat we
elkaar niet op de hielen konden trappen. Wel kruisten we
onderweg elkaar.

natuurlijk erg lekker is! Terwijl je ook een broodje frikandel of
voor de belgen curryworst kon eten, werden de opdrachten
nagekeken.

Het leuke vuurtje buiten deed erg deugd. Je kon er
gezellig nog wat bijkletsen of een drankje nuttigen of een
zelfgemaakt brouwsel, wat leek op melk, proeven. Nou dat
heb ik geweten mijn keel stond in brand. Blij dat Katrien nog
een beetje cola had om te blussen.
Voor 3 ploegen waren er prijzen voorzien die bestond uit
een heerlijke taart. En die waren zo op. Mmmmmmm!!!!
Al bij al een leuke en gezellige wandeling.
Gr miranda

We moesten met onze zaklampen lintjes zoeken die in de
bomen waren gehangen. Ook konden we fluoriderende verf
op de grond vinden. Dit was zeker slim gedaan want soms
staken er toch serieuze wortels uit de grond.

KENNERSWAARHEID
“Bent u komend Olympisch jaar
van plan speciaal sportieve
prestaties te leveren? ”

Met een kleine 30-tal deelnemers hebben we een leuke 6
kilometer lange tocht gelopen. Wel was er een groep die
toch de tocht 1,5 kilometer langer heeft gemaakt. Zij stonden
namelijk na 20 minuten alweer aan de blokhut terug. Hun
reactie: “Hoe kan dat we hebben toch de linten gevolgd?”
Ja maar de linten die links hangen die moesten ze niet
hebben. Ach ja dan maar weer opnieuw starten en dat viel
niet mee hé Wilma?

Ola Menneke, ben al druk bezig met
de trainingen hé! Zal nog ff duren eer
we klaar zijn, maar we hopen toch op
de snuffelwedstrijd de oefening: Slalom
achterwaarts met den Hoond te kunnen
voorstellen. Zijn al wel klaar met de oefening:
Vooruit, Achteruit en Stokske.

Terwijl we aan het lopen waren kwamen we opdrachten
tegen die ervoor zorgden dat we onze hersenen moesten
laten werken. Soms was er een helpende hand van de
achterban nodig om een oplossing te vinden.
Toen we na een leuke spannende donkere wandeling terug
aan de blokhut kwamen, kregen we 2 consumpties wat
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uitgaveSchema 2018
Nieuwe Hondengazet
Dit is de laatste clubbladeditie van Snuffeljaar 2017.
Het clubblad wordt 4 keer per jaar uitgebracht.
Komend jaar is dat, onder voorbehoud dat de
redactie wordt versterkt:
• begin april; kopie inleveren uiterlijk 15 maart;
• begin juli: kopie inleveren uiterlijk 15 juni;
• 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.harrie@upcmail.nl (Harrie Panken).
De papieren versie van de Nieuwe Hondengazet is
verkrijgbaar in het clubgebouw. Ook komen de meest
recente edities te staan op website www.hs-snuffel.be

Activiteitenkalender
2018
Het bestuur heeft voor komend jaar gezorgd voor een
scala aan activiteiten. Elders in deze edities staan
die opgesomd. Anders dan voorgaande jaren is er op
dagen dat voor de Beker en Grote Prijs van België
alsook de Belgian Winner, De Wintercup en voor het
Provinciaal kampioenschap wordt gespeeld, WEL les
en training.

‘t Is goed, mijn hond doet
niets ...!
Nee, het is niet goed! Omdat jouw hond vriendelijk is,
betekend dat nog niet dat andere honden dat ook zijn.
Onthoud:
Laat je hond nooit op een aangelijnde hond afrennen,
ze kunnen bang zijn of ineens reageren.
Respecteer andere eigenaren en geef ze de ruimte.
Niet alle honden houden van aandacht of bemoeienis.
Als je geen controle hebt over je loslopende hond, hou
hem dan aan de lijn.

Uitgave HS Snuffel

De gazetredactie bestaat maar uit 2
personen.
Daarom een DRINGENDE OPROEP
om dit duo te komen versterken.
Alleen met uw hulp is het voortbestaan van de Nieuwe Hondengazet
verzekerd!
Voel je je geroepen om een artikeltje
te schrijven voor deze gazet, doen,
we zijn je dankbaar.
Het kan gaan over:
- waarom naar de hondenschool?;
- je eigen ervaringen;
- verslag van een wedstrijd;
- hoe reageert je hond?;
- ....
In het verleden hebben al enkele
leden zich hiervoor ingezet, dank
daarvoor, doe zo verder en laat ons
samen heel wat leesvoer op papier
zetten voor dit gazetje.
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Nieuwbouw - Verbouwingen
Heikant 10
2370 Arendonk
Tel. 014 67 15 73
Gsm 0495 38 44 85

B.V.B.A

BOUWON DER N EM I N G

bvba-lejo@telenet.be

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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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

Veldenstraat
24
Asberg 4-6
2470 Retie

Tel.: 014 37 99 59
Fax: 014 37 39 32
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wintercupwedstrijden
Traditioneel vinden op de terreinen van KV Moldernete
in Mol op haar terreinen de Wintercupwedstrijden
plaats. Dat is hét nationaal podium voor hondenclubs
om zich met wedstrijdspelers in debutantenklasse en
de programma’s 1 en 2 de sectie gehoorzaamheid
in teamverband met elkaar sportief te meten. De
wedstrijden vonden plaats het laatste weekeinde van
november. Wat was dus zaterdag, de 25ste en zondag,
de 26ste.

Zaterdag, 25 november toog het debutantenteam van
de Snuffel naar de Kleinendijk in Mol. Het team bestond
uit Karlijn Cornelissen, Marie Gaukema en Nadia
Vanbosch met hun honden Out of Site Fitch, Amber
en Panache. Marie most met Amber om 10.00 uur het
spits afbijten. Karlijn en Fitch begonnen om 12.00 uur
aan hun wedstrijd. Nadia en Panache sloten om 15.00
uur de Snuffelrij. Met in totaal 254 op 300 punten werd
een zeer verdienstelijke 11e plaats behaald. Een dikke
score in het linkerrijtje van deelnemende ploegen.

Zondag, 26 november werd er op drie fronten gestreden,
namelijk met één Snuffelploeg in Programma 1 en
twee Snuffelploegen in Programma 2.
Programma 1-spelers voor HS Snuffel waren Rudy
Fransen met Casa d’Agostini Oliveira, Sven MöllerWils met Nyo en Ron Hendrikx met Ivar vom Haus
Ehrlich. Dit trio wist in totaal 272 op 300 punten over
de meet te brengen. Dat was goed voor een uiterst
eervolle 4e plaats. De best presterende ploeg naar het
erepodium!

Uitgave HS Snuffel

Voor Programma 2 waren twee Snuffelploegen aan
het strijden voor de hoogste eer. Ploeg 1 werd gevomd
door Guy Claessen met Hero from Marrax Place,
Anita Keppens met Jacqueline en Cedric Stoop met
Dreaming of You Nike.

Voor ploeg 2 kwamen uit Eddy Campers met Gon of
Wendevick Home, Christine Maes met Maeglin Nap
en Karel Wijnants met Maeglin Heather.
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Beide ploegen streden op het scherpst van de snede
en deden niet veel voor elkaar onder. Slechts een
6-tal punten was het verschil. Ploeg 1 bracht namelijk
432 op 450 punten op het scorebord en ploeg 2 liet
de eindwijzer stil staan op 426 punten. Zeer goed
resultaat met als klassering voor ploeg 1 de 2de stek
op het ereschavot en voor ploeg 2 juist daar naast, de
4e plaats.
De Wintercuwedstrijden werden niet alleen daar
de keurders kritisch gevolgd. Ook een aantal
Snuffelcollegae was langs de draad present voor
support en aanmoedigingen. Alle honden en hun
geleiders verdienen een dikke Snuffelpluim. Zij hebben
de hondenschool heel positief in de kijker gezet en
uitgedragen. Dikke proficiat, grote waardering!

Column: DANK U
Begin december lag ik met mijn dochter vroeg avond
in onze gezamenlijke mand te doezelen.
Opeens schrokken we wakker want we hoorden de
wind waaien door de bomen. Ja zelfs in huis waaide
de wind. Ik vroeg me meteen af zou die goede man nu
al komen als hij het weer zo lelijk vindt? Na wat beter
mijn oren te hebben gespitst, hoorde ik heel zachtjes
paardenvoetjes gaan.
Dat moet hét witte paard zijn dacht ik want dat
draagt met gemak die man over het dak. Zelfs op
de allerhoogste daken rijden zij met hun knecht die
niets ontgaat en alles ziet want vergissen kan hij niet.
Hoewel het hard waaide, zag ik de maan schijnen door
de bomen. Een heerlijk avondje dat was gekomen.
Toen er werd op de deur geklopt. Eerst hard geklopt
gevolgd door zacht geklop. Ik zei tegen mijn dochter:
“Wees maar gerust mijn kind, het is vast een goede
vrind. Zet je schoen maar vast klaar. Misschien dat
hij hem voldoet, met ja wist ik het maar. Leg ook wat
haver en wat hooi voor het paard want dat trouwe
beestje is dat heus wel waard”. Ik dacht stiekem bij
mezelf: “Als je even binnenkomt met je knecht dan
zitten we samen helemaal recht. Ja kom maar even bij
ons aan en laat je schimmel maar buiten staan”.
Er gebeurde echter niets, totaal niets en samen met
mijn dochter ben ik weer gaan doezelen. Voor we het
wisten waren we verzonken in een heel diepe slaap.
‘s Morgens werden we wakker gemaakt door onze
steun en toeverlaat. Hij riep: “O kom er eens kijken
wat er in jullie schoentje ligt”. Nou dat was niet mis.
De goede man had diep in zijn zak getast en voor
mijn dochter en mij veel lekkers gebracht. Toen we dat
zagen, zijn we beiden spontaan gaan neuriën: “Dank
u Sinterklaasje, dank u, dank u.”
Vro l’Lander
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SVEN MÖLLER-WILS
Vloer- en tegelwerken

Cardijnstraat 29 - 2400 Mol - Tel. 0478 62 45 56
ellen_jans@hotmail.com

www.deregenboogretie.be
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IN DE SNEEUW WANDELEN!

www.hs-snuffel.be
Verder is het ook af te raden om een hond dag en nacht
buiten in een kennel te laten zitten. In deze weersomstandigheden is dat voor geen enkel dier goed.
Sneeuw eten
Honden zijn meestal dol op ravotten in de sneeuw.
Vaak gaan ze ook sneeuw en ijs happen, maar dat kan
gevaarlijk zijn. Als het bij kleine hoeveelheden blijft, is
er meestal niets aan de hand. Bij grotere hoeveelheden kan het wel tot diarree leiden. Baasjes die hun
huisdier los laten lopen in de tuin, houden dus best
een oogje in het zeil.
Heeft je hond langer dan een dag last van diarree of
twijfel je over z’n gezondheid, raadpleeg dan zeker
een dierenarts.

Met de hond wandelen in de sneeuw is niet helemaal zonder gevaar: deze dingen moet je zeker
onthouden.
De afgelopen dagen is er in ons land een pak sneeuw
naar beneden gedwarreld. Op de meeste plaatsen
blijft die nu ook even liggen. Fantastisch voor veel
honden, die graag ravotten in de sneeuw. Toch is het
ook belangrijk om je huisdier te beschermen tegen de
kou. Wij vroegen een hondenkenner om enkele tips te
geven om je trouwe viervoeter veilig de winter door te
loodsen.
Let op voor strooizout
Wie in stedelijke gebieden gaat wandelen met de
hond, moet opletten voor strooizout op de voetpaden. Strooizout kan pijnlijk zijn aan de pootjes van de
hond en de zolen beschadigen. Als er écht veel gestrooid is, kan bescherming dus nodig zijn. Denk dan
bijvoorbeeld aan speciale potenwax of beschermende
schoentjes voor het huisdier.
Ga je op plaatsen wandelen waar er niet gestrooid is,
zoals een bosrijk gebied? Dan is er geen gevaar. Tenzij je van plan bent om een urenlange wandeling te
maken.

Goede zichtbaarheid
De laatste - voor de hand liggende - voorzorgsmaatregel: zorg ervoor dat jij en je hond goed zichtbaar zijn
als jullie gaan wandelen. Zorg voor veiligheidsvesten
voor jou en je huisdier of reflecterende bandjes of een
lichtje.

Gevaar voor onderkoeling
Bij heel lange wandelingen is er wel degelijk gevaar
voor onderkoeling. Als de hond het koud heeft, zorg
dan voor een goed passende hondenjas. Bij bijvoorbeeld labradors, bordercollies, golden retrievers… is
dat meestal volledig overbodig. Zeker in deze nog vrij
zachte temperaturen.
Eigenaars van een naakthond of een windhond moeten wel extra voorzichtig zijn. Die honden zijn namelijk
hypergevoelig aan de kou.
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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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Waarom stinkt mijn hond?
Niet leuk, en soms een beetje genant: een stinkende hond. Gelukkig is het probleem meestal wel op te
lossen. Zeven feiten over stinkende honden die u moet weten!
1. Waarom stinkt de vacht van mijn hond?
De meest voorkomende oorzaak van een stinkende
vacht is een huidinfectie met gisten of bacteriën (microbiële huidinfectie). Vooral de gist Malassezia pachydermatitis is een beruchte veroorzaker van onfrisse luchtjes. Bacteriën en gisten houden van vocht en
warmte, en daarom zitten ze vaak in de oren, tussen
de tenen, in de oksels, in de liezen en in huidplooien.

toe te nemen. Een stinkende vacht is dus niet zo leuk
voor de hond zelf, ook al heeft hij zelf waarschijnlijk
geen last van de geur. Maar ook voor de eigenaar is
het natuurlijk niet prettig om voortdurend een onfris
ruikende hond in de buurt te hebben.

2. Hoe komt mijn hond aan deze gisten en bacteriën?
De gisten en bacteriën zijn normale huidbewoners. Alleen bij honden die een verminderde huidweerstand
hebben, kunnen ze zich gaan vermeerderen waardoor
ze ontsteking en stank kunnen veroorzaken. Ze zijn
verder niet gevaarlijk en ook niet besmettelijk.

6. De vacht van mijn hond ruikt fris. Waar komt die
stank dan vandaan?
Als uw hond stinkt, maar u kunt niet direct achterhalen
waar het probleem precies zit, controleer dan eens de
volgende plekken:
- de oren
- de lipplooien
- eventuele andere plooien zoals een neusplooi
- het gebit / de adem
- onder de staart (ja, ook daar even checken!)
- heeft hij ergens een abces?

3. Kan ik de stank verminderen door het voer aan
te passen?
Meestal niet. Voer heeft in principe heel weinig invloed
op een microbiële huidontsteking. Dit geldt ook voor
graan- en glutenvrije voeders: er is geen wetenschappelijke ondersteuning dat dit soort voeders een gunstig effect heeft op de stank. Er is één uitzondering:
als de verminderde huidweerstand veroorzaakt wordt
door voedselallergie, zal een aanpassing van het voer
wél nodig zijn om de gevoeligheid van de huid voor de
gisten en bacteriën te verminderen.
4. Helpt wassen tegen de geur?
Wassen met een speciale antibacteriële shampoo of
anti-schimmelshampoo (een gist is namelijk een ééncellige schimmel) geeft meestal duidelijk verbetering.
Maar pas op, deze verbetering is vaak maar tijdelijk
als de oorzaak van de verminderde huidafweer niet
wordt weg genomen.

Een stinkende vacht is vooral voor de baas geen pretje....

7. Moet ik me zorgen maken als mijn hond stinkt?
Ja, het is niet normaal dat een hond stinkt. Er is vrijwel
altijd een reden voor de verminderde huidweerstand
aanwezig zoals een allergie of een hormonale ziekte.
Vaak gaat de stank ook samen met andere symptomen zoals:
- haarverlies
- schilfering
- jeuk
Laat daarom altijd door uw dierenarts onderzoeken
wat de achtergrond van het probleem is. Pas als dit
probleem aangepakt is, verdwijnt de vieze geur echt,
en kunt u uw hond weer een lekkere knuffel geven.

Lees ook verder over “hotspot”

5. Heeft een hond last van die geur?
Een hond die onaangenaam ruikt wordt minder vaak
geaaid en de baas durft hem nergens meer mee naar
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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
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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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HOTSPOT
Hotspot is een vervelende huidaandoening waar
honden – en andere dieren – last van kunnen hebben. Het wordt door de hond zelf veroorzaakt en
kan talloze oorzaken hebben. Wat kun je doen
wanneer jouw hond hotspot heeft? Waar komt de
hotspot vandaan en welke stappen moet je zoal
nemen om dit te kunnen behandelen?
Wat is hotspot?
Honden (maar ook katten, fretten, cavia’s en andere dieren met een vecht) kunnen last hebben van
hotspot. Dit wordt ook wel pyotraumatische dermatitis
genoemd. Het is een huidontsteking die doorgaans
wordt veroorzaakt door een irritatie. De irritatie zorgt
ervoor dat de hond gaat likken en krabben, waardoor
de plek nog geïrriteerder raakt. Dit kan zo ver gaan
dat er flinke ontstekingen ontstaan. Hoe eerder je erbij
bent, hoe beter dit doorgaans is. Hotspot kan zich ontzettend snel ontwikkelen en het is dus goed mogelijk
dat je hond op het ene moment nergens last van heeft
en een volgend moment een enorme plek heeft.
Waar kan hotspot door ontstaan?
Hotspot kan werkelijk overal door ontstaan. Bijvoorbeeld:
- vlooien
- natte of klamme vacht
- allergie
- verveling (uit verveling gaan likken)
- verstopte anaalklieren
- droge huid
Hoe herken je het?
Hotspot begint altijd als een geïrriteerde plek. Dit kan
heel klein zijn en bij honden met veel haar kan het
lastig zijn om dit te ontdekken. Vaak gaat het om een
kaal plekje en de huid is dan wat aan de rode kant. De
kleine rode plek kan al snel uitbreiden tot een echte
ontsteking. De hond heeft dan niet langer meer jeuk,
maar vooral pijn. Er kan etter en pus uit de wond komen en de huid is verkleurd.
Waar zit het?
Hotspot kan werkelijk overal voorkomen. Let vooral
extra op bij:
- de liezen
- staart
- rug
- poten
Bij welke rassen komt hotspot voor?
Eigenlijk kan elk hondenras last hebben van hotspot.
Doorgaans zijn het wel honden die een dikke onder-
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vacht hebben die er extra gevoelig voor kunnen zijn.
Het is echter per hond verschillend. De ene hond kan
er zijn hele leven met regelmaat last van hebben, terwijl de andere hond nooit last van hotspot heeft.
Kun je hotspot zelf behandelen?
Wanneer de hotspot bij je hond bestaat uit enkel een
klein rood vlekje, dan kun je het eventueel zelf behandelen. Zorg er sowieso voor dat de hond niet bij de
plek kan komen. Bijvoorbeeld met hulp van:
- een kap
- een rompertje
- een T-shirt
- een sok
Ook kan het raadzaam zijn de haren weg te scheren
bij de plek, zodat je het makkelijker in de gaten kunt
houden en de haren ook niet voor extra irritatie zorgen.
Je kunt de plek dagelijks goed schoonhouden met Badedas of Biotex. Bij de dierenarts kun je eventueel ook
een ontstekingsremmend middel krijgen dat je hiervoor kunt gebruiken.
Wanneer naar de dierenarts?
De hotspot kun je dus enigszins zelf behandelen, maar
toch moet je goed blijven opletten. Ga naar de dierenarts wanneer:
- de hotspot flink ontstoken is en er pus uitkomt
- je eigen behandeling geen verschil maakt
- de hotspot terug blijft komen
- de hond zich erg lusteloos gedraagt of misschien
zelfs koorts heeft
- je gevoel zegt dat het niet goed is
Behandeling hotspot bij een dierenarts
Bij een dierenarts zijn er verschillende mogelijkheden
van behandeling en dit is geheel afhankelijk van de
gradatie van de hotspot. De dierenarts zal sowieso
de haren wegsmeren. Ook is de kans aanwezig dat
er een algemene controle plaatsvindt, waarbij wordt
gekeken hoe het bijvoorbeeld met de anaalklieren zit,
of de hond vlooien heeft of dat er tekens zijn van een
droge huid. Enkele dingen die een dierenarts kan doen
voor de behandeling zelf zijn:
- injectie geven tegen de jeuk
- antibioticakuur voorschrijven voor de hond
- zalf voorschrijven voor de hond
Het is goed mogelijk dat meerdere behandelingen gecombineerd worden. Dit is echt geheel afhankelijk van
de hotspot zelf en de eventuele eerdere behandelingen.
Help! De hotspot bij mijn hond komt terug
Sommige honden hebben helaas de pech dat de
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Transport

Mertens Franky bvba
B-2370 Arendonk

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

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

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

Gereedschappen,
specialiteiten & toebehoren
voor bouw en afwerking
Schotelven 18
2370 Arendonk
T. 014 67 77 55
F. 014 67 24 56

Uitgave HS Snuffel
advertentie transp mertens 1-4 pagina.indd 1

Jaargang 26

-

Nr. 4
17-03-2016 22:04:04

De Nieuwe Hondengazet
hotspot terug blijft keren. Het kan telkens op dezelfde
plek komen of iedere keer ergens anders. Elke hond
kan een keer last hebben van hotspot, maar wanneer
het vaker voorkomt, is het van groot belang om de
onderliggende oorzaak te vinden. Deze oorzaak kan
soms heel moeilijk te achterhalen zijn en het kan daardoor een vervelende situatie worden voor zowel de
hond als de eigenaar. Probeer bijvoorbeeld eens te
switchen met het voer dat hij krijgt en stap eventueel
over op vers voer in plaats van brokken. Ook kun je
kijken of er langs je wandelroute misschien bepaalde
planten staan waar de hond verkeerd op reageert.
Eventueel kun je een allergietest laten doen bij de dierenarts op veelvoorkomende allergieën. Het kan even
duren tot je de juiste oorzaak hebt gevonden, maar als
je die eenmaal weet, is het gemakkelijker om hotspot
in de toekomst te voorkomen.

Hoe voorkomen?
Vind de oorzaak
De eerste stap die je moet zetten is achterhalen wat
de oorzaak van de hotspot is. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. De oorzaak kan namelijk bij elke
hond iets anders zijn. Het kan bijvoorbeeld te maken
hebben met voeding, een allergie, vlooien of een natte
vacht. Je moet er rekening mee houden dat het even
kan duren tot je de oorzaak hebt gevonden. Door het
vinden van de oorzaak kun je echter wel gemakkelijk
de hotspot in de toekomst voorkomen.
Controleer goed op vlooien
De kans is aanwezig dat je hond allergisch is voor
vlooienbeten. Zorg er daarom voor dat je dit goed in
de gaten houdt. Controleer of de hond vlooien heeft
of dat hij misschien in de buurt is geweest van honden die vlooien hebben. Preventief antivlooienmiddel
gebruiken kan ook helpen. Hierbij kun je denken aan
druppels in de nek of een vlooienbandje.
Verander het voer
Er zijn honden die reageren op bepaald voer. Het kan
geen kwaad om eens te testen wat er gebeurd met
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de huid wanneer de hond ander voer krijgt. Probeer
bijvoorbeeld eens voer van een ander merk of vers
voer. Kijk of dit verschil maakt en switch eventueel later weer terug naar het oude voer om te kijken of het
er inderdaad vandaan komt. Let wel goed op: het kan
tot zeker vier weken duren tot je verschil merkt met
ander voer.
Borstel de hond om hotspot te voorkomen
Honden met lang haar of een dikke ondervacht hebben in het algemeen sneller last van hotspot. Losse
haren die in de vacht zitten kunnen voor problemen
zorgen. Het is daarom belangrijk om de hond regelmatig goed te borstelen. Zorg voor een borstel die geschikt is voor de vacht van jouw hond en laat je hier
eventueel over informeren bij een dierenspeciaalzaak.
Het kan ook helpen om de hond een keer mee te nemen naar de trimmer.
Droog de vacht goed
Hotspot kan worden veroorzaakt door een natte vacht.
Wanneer de hond gaat liggen op de vacht, kan het
gaan broeien. Heeft het geregend of heeft je hond gezwommen? Droog hem dan na afloop goed, dit zou
kunnen helpen om de hotspot te voorkomen.
Voorkom een droge huid
Sommige honden krijgen hotspot, omdat ze een droge
huid hebben die voor veel jeuk en irritaties zorgt. Een
droge huid herken je aan witte schilfers in de vacht. Er
zijn verschillende manieren om deze droge huid aan
te pakken. Doe bijvoorbeeld Omega-3 druppels door
het voer. In de wintermaanden kun je bakjes met water
op de vensterbank zetten. Ook dit kan helpen tegen
een droge huid.
Doe een allergietest
Een allergietest kan een hoop duidelijk maken over de
hotspot. Doe dit vooral als een laatste redmiddel. De
test is niet heel goedkoop en er is een grote kans dat
er niks uitkomt. Wanneer je echter weet dat de hond
inderdaad een allergie heeft, kan het wel veel gemakkelijker worden om de hotspot te voorkomen.
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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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UITSLAGEN OVERGANGEN EN BREVETTEN
OVERGANGEN
Geleider
September
A-B
Gianni Sterk
Jan Lauwers
Petra vd Heyden
Bernard Pasmans
Sandra Heeren
Judith vd Barne
Herman Coolbergen

Hond

Ras

Pnt

Luna
Siep
Silas
Alina
Bodi
Maxi
Pip

Hollandse Herder
Labrador
Border Collie
Golden Retriever
Mix
Golden Retriever
Boxer

80
89
78
84
73
85,5
84,5

B-C
André Mariën
Twan Van Herk
Sofie vd Ackerveken
Nellie Tenbült
Hans van Limpt
Alex Schenning
Paul van Limpt
Hanneke Lavrijsen

Lis
Scotty
Yarah
Luna
Joep
Finn
Zorro
Sjef

Australische Kelpie
Engelse Springer
Labrador
Duitse Herder
Labrador
Boxer
Labradoodle
Mix

88
84,5
89
75,5
71
87
77
89

November
A-B
Nele Tielemans
Eddy van Huychen
Susan Hoogendorp

Kita
Perro
Brenna
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Sheltie
Labrador
Bouvier

80
81,5
72,5

Harrie van Sambeke Pip
Guido Lauwers
Pien
Angelique vd Nouweland Spike

Engelse Spr. Spaniel
Engelse Cocker
Kooiker

76
78
96

B-C
André Lavrijsen
Jan Witvrouwen
Cindy Adriaensen

Heidewachtel
Friese Stabij
Mix

90
83
89

Mara
Lex
Boefie

BREVETTEN
Geleider
Hond
De Liereman - Oud-Turnhout
Jan Maes
Otto Jan

Ras

Pnt

Weimaraner

86

Holvensche HS - Geel
Alex Schenning
Finn

Boxer

75

HS De Spetser - Merksplas
Marleen Schellekens Senna
Hennie Willems
Loena
Nadine Cuypers
Rafa

Mix
Labradoodle
Entlebucher

81
76
80

Kemphosche - Rijkevorsel
Hanneke Moonen
Jef
Nellie Tenbült
Luna
Sofie vd Ackerveken Yarah

Duitse Herder
Labrador

72
87
79
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Het “KLEI-KUNST” atelier
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

4-kleurendrukwerk
in kleine oplagen
Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
enz. ...
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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!

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