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ROOKVeRBOD VeRanDa
Vanaf 1 januari aanstaande mag niet 
meer worden gerookt in de veranda. 
Roken is met ingang van die datum 
voortaan alleen nog maar toegestaan 
aan de ander kant van het clubgebouw, 
waar de picknicktafels staan.

VaCaTURe
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe kantine-
verantwoordelijke. Ingaande het nieuwe jaar 2020 is 
namelijk die functie vacant.
Informatie over wat de functie inhoud, kan worden 
ingewonnen bij Snuffelvoorzitter Miranda.

Bedankt Tessa
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  733-0027414-90
 IBAN:
  BE34 7330 0274 1490
  BIC: KKEDBEBB

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 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 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 Beste dierenvriend, regelmatig is er nog honden-
poep te vinden in de plasweide. Gelieve telkens 
je hond zijn grote behoefte heeft gedaan dit op te 
ruimen zodat onze terreinverzorger niet hoeft te 
vrezen dat het alle kanten kan opspatten tijdens 
het maaien van het gras.

 alvast bedankt voor uw medewerking.
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HOnDenneUS
Dat honden veel beter kunnen ruiken dan mensen is niets nieuws. Speciaal opgeleide honden kunnen 
verborgen drugs altijd vinden, ondanks pogingen van smokkelaars om de geur te maskeren met alles wat 
ze maar verzinnen kunnen, van koffie tot en met urine van een Grizzly beer.
Bloedhonden kunnen zelfs sporen volgen in 
drukke steden. als je in het park gaat lopen met 
koekjes in je broekzak, dan ruiken honden dat van 
verre en wordt je geheid het middelpunt van alle 
aandacht. een deel van het geheim zit hem in het 
aantal geurreceptoren in de hondenneus: circa 
300 miljoen tegenover slechts 6 miljoen bij ons.

Oppervlaktevergroting
Nu is een neus van de gemiddelde hond groter dan 
die van ons, maar geen 50 keer zo groot. Om zoveel 
mogelijk receptoren in een zo klein mogelijk orgaan te 
persen maakt de natuur gebruik van een vertrouwde 
methode: oppervlaktevergroting. In plaats van een 
glad oppervlak bestaat het deel van de hondenneus 
wat aan geur is gewijd uit ontelbare kronkels, bergen 
en dalen. Geen plekje is onbezet. Het gerucht gaat dat 
de oppervlakte die aan geur gewijd is net zo groot is 
als de huid van de hond als je die zou villen; dit moet 
je overigens niet proberen.....

Hersenen
Dan hebben we nog het percentage van de hersenen 
wat zich bezig houd met het verwerken van de 
geurinformatie. Bij ons mensen is de visuele cortex voor 
het verwerken van beelden het belangrijkst, bij honden 
het deel wat zich bezig houdt met geur. Dit deel is circa 
40% groter dan bij mensen; het eindresultaat is dat 
honden naar schatting tussen de 1000 en 10.000 keer 

beter kunnen ruiken dan de mens. Ook onderscheiden 
ze veel meer variaties binnen een groep geuren. Daar 
waar wij soms niet meer dan een geur te omschrijven 
als “zoet”, kan een hond waarschijnlijk honderden 
variaties van “zoet” onderscheiden en in het geheugen 
opslaan.

De neus als klok
De meesten van ons zijn het erover eens dat honden 
een soort ingebouwde klok hebben. Ze weten wanneer 
het tijd is om op te staan, te wandelen of te eten. Daar 
zijn veel betere en logischer verklaringen voor te 
bedenken dan dat je hond de stand van de grote en 
kleine wijzer begrijpt. Het wordt licht of donker, een 
wekker gaat, het geluid van een vrachtwagen die op 
vaste tijden richting de supermarkt rijdt, enzovoorts. 
Vaak zijn het signalen die ons niet eens opvallen.
Ze weten ook wanneer het baasje of vrouwtje weer 
terug moet komen van het werk, maar het was niet 
duidelijk hoe dat werkte. Hoe vaak men ook probeerde 
om de hond in de war te brengen door opzettelijk 
tijdgebonden signalen op andere momenten te laten 
plaatsvinden, de hond liet zich niet foppen. Eén 
onderzoeker vermoedde dat de geur hier misschien 
een belangrijke rol in speelde en voerde enkele 
experimenten uit. Inderdaad, de hondenneus speelt 
een grote, zo niet de allergrootste rol.
Naarmate de dag verstrijkt vervliegen langzaam maar 
zeker de geuren die de eigenaar heeft achtergelaten. 
Als de geur een bepaalde ondergrens bereikt weet de 
hond uit ervaring dat het baasje of vrouwtje elk moment 
moet arriveren en gaat bij het raam staan kijken.
Na deze ontdekking kon men de hond wel foppen: als 
er later op de dag ongewassen kleding in de kamer 
werd verspreid, dan bleef de hond slapen omdat de 
ondergrens van de geur niet werd bereikt.

Groetjes Adrienne
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Planet Pet
Profine

www.dierenland-arendonk.be
dierenland@skynet.be

Ma - Do - Zo Gesloten
Di - wo - vr 9.00/12.30
 13.30/18.00
Za 9.00 t/m 17.00
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resterende aCtiviteiten 2019
November Zondag 3 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u  
  
December Zondag 1 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u
  Woensdag 18 Kersthappenning met bezoek Kerstman    19.00u
                                           Huldiging clubkampioenschappen
 

Winterstop van woensdag 25 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020

KWaRTaaLReCepT
Dit keer een recept om echte herfstkost te maken. 
Hondenkoekjes met leverworst. Zal best smaken na een 
fikse wandeling. Geniet ervan.
Ingrediënten: 

•	 350 gram tarwebloem
•	 ‘160 gram havermout
•	 60 gram geraspte kaas; natrium arm
•	 100 gram leverworst
•	 2 á 3 deciliter bouillon, bij voorkeur natrium arm
•	 2 teentjes knoflook ervan uitgaande dat uw hond 

niet allergisch voor knoflook is
Bereiding:

1. Doe de tarwebloem, havermout, geraspte kaas 
en de leverworst bij elkaar in een kom

2. Meng en kneed alles goed door elkaar
3. Voeg beetje bij beetje de bouillon toe tot je een 

deeg hebt dat qua dikte lijkt op koekjesdeeg
4. Laat een uurtje in de koeling rusten
5. Maak op een bakplaat met bakpapier kleine 

koekjes
6. Vervolgens bakken in een voorverwarmde oven 

op 150 graden gedurende ongeveer 2 uren tot 
dat de koekjes droog en knapperig zijn; blij-
ven langer houd baar dan niet droog gebakken 
koekjes 

De leverworsthondenkoekjes laten afkoelen.

CaKe  
Ingrediënten:

•	 ¾ pond kip- of kalkoengehakt zoder bot
•	 1 pond gekookte bruine rijst
•	 1 pond grof gehakte verschillende soorten 

groenten
•	 3-4 teentjes fijngehakte knoflook
•	 2 eieren

•	 2 eetlepels olijfolie
•	 1 lepel bakpoeder’200 á 250 gram volkoren tar-

wemeel of havermout 
Bereiding:

•	 Mix alle ingrediënten door elkaar en vul daar-
mee taartpannen of springvorm die vooraf zijn 
ingevet

•	 1 á 1 ½ uur bakken in de oven op 175 graden
Cake laten afkoelen.

TOOGWIJZen

Goede morgen!

Zou jij Carine willen 
opvolgen?

Zekers. Wille wel, mer 
kanne kik dees plaots toch 

nie vakkant zette ...
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UITSLaGen OVeRGanGen en BReVeTTen
BReVeTTen
Geleider Hond Ras pnt
HS Snuffel - arendonk
Marcel Verhoeven Roxy Bouvier 84
Olga Verschuren Milow Australische Herder 97
Anita Laarakker Senna Labrador 80
Mart Huijbregts Sita Friese Stabij 73,5
Anke Hermans Roxx Friese Stabij 89
Anick Schoenmakers Roxy Labrador 92

OVeRGanGen
Geleider Hond Ras pnt
Juli
a - B
MARIA LIEBREGHTS DOLLY BOOMER 79
ARNOLD VAN DE WAL FLORA MECHELAAR 71
KAREL WIJNANTS SILLY BORDER COLLIE 99
RIAN BEIJSENS BOY AUSTR. SHEPHERD 99
NELLIE LARIJSSEN GUUS LABRADOR 78
EMMA HUYSMANS JACK FRANSE BULLDOG 91
INGE JANSEN LUIJTEN SOOF DUCK TOLLING RETRIEVER 75,5
WILMA LAUWERS REX DUITSE HERDER 77

September
a - B
DIERCKX RINA RAVOTTE MECHELSE HERDER 97
VAN ROOIJEN CARLIJN RAYA MECHELSE HERDER 84,5

B - C
ANSEMS HANS TESS ENGELSE SPRINGER 88
WIJNANTS KAREL SILLY BORDER COLLIE 99

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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DIRK VAN WUYTSWINKEL

PLUIMSTRAAT 13
2480 DESSEL

+32 485 08 88 07

NATIONAAL & INTERNATIONAAL TRANSPORT

VERVOER OVER DE WEG VAN:
CONTAINERS, OPLEGGERS, KOELWAGENS, ENZ.
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COLUMn: ReKenen
Meer, beter, nóg beter, best. Herkent u dit? 
Het lijkt er steeds meer op dat deze termen ook in 
de Snuffelwereld meer en meer opgaan. Het lijkt wel 
of ‘genoeg, nooit meer genoeg is’ en dagelijkse kost 
wordt.

Oké tijdens lessen en trainingen is concentratie en 
inzet vereist. Zijn betekenisvol om wat hoger op de 
Snuffeladder te geraken. Tot zover geen discussie.

Echter ….. naast prestatiegerichtheid is een bruisend 
sociaal hondenleven veel te belangrijk om uit het oog 
te worden verloren. Er mag veel van Snuffelhonden 
worden verwacht. Ook dit is geen punt van discussie.
Echter ….. nooit mag prestatiedruk de overhand 
voeren over wat in het leven er echt toe doet. De grens 
tussen presteren en recreëren moet een balans zijn 
en blijven. Mag nimmer vervagen, want dan komen 
wij - Snuffelhonden -  niet meer toe aan vrije tijd. Tijd 
die zo nodig is om te genieten van welverdiende rust 
en ontspanning.

Dus bazen en bazinnen: 
Draaf niet door, houd geregeld pas op de plaats, loop 
jezelf en daarmee ook ONS niet voorbij. Onderdruk 
statussymbolen; standing kan tegen je gaan werken 
en is zeker en vast niet altijd wat je ervan hoopt of 
verwacht. Ga dus niet zweven maar blijf met beide 
voeten op de grond. Dan kunnen wij dat met onze vier 
poten ook doen.

Door deze wijze raad van mij aan te nemen én in de 
praktijk uit te voeren, kunt u samen uw eigen geliefde 
viervoeter met rechte rug en warm hart in het leven 
blijven staan.
Mag ik op u rekenen?

Vro l’Lander

MaKReeL- en VIDee-aVOnD 
Op 16 augustus hielden we onze makreel- en videe-
avond.

Met ruim 65 eters hebben we weer heerlijk genoten 
van zalig gerookte makreel. Voor de personen die 
geen vis wilden was er videe met groenten. De 
organisatie is al vanaf de middag bezig om, schrikt 
niet, de 115 makrelen schoon te maken. Dat gebeurde 
onder leiding van d’n Hop door de vaardige handen 
van Rina Dierckx, Rudy Fransen, Harrie Panken en 
Fons Vanherck.

Dan gaan ze de oven in en worden ze gerookt. En dat 
hebben we gemerkt; wat een rook zeg. Maar dat hoort 
erbij. Ook toen iedereen naar huis ging, kregen ze er 
een nieuwe parfumke bij. Hihi! 
Niet alle vis werd bij ons opgegeten. Er waren er ook 
veel die meegenomen of opgehaald werden om thuis 
op te smullen.

Het was ook leuk om nieuwe gezichten te verwelkomen 
en om hun bevindingen te horen. Goed te vernemen 
dat allen de gerookte makreel en de videe heerlijk 
vonden. Dus mensen die het gemist hebben: volgend 
jaar herkansing!

Na het eten was er ook de mogelijkheid weer om 
een heerlijk ijsje te eten. Coupe aardbeien, banaan 
of gewoon een bolletje. Helaas was de slagroom te 
vroeg op.

De gerookte makreel, de videe, het ijs, de nodige 
drankjes en babbeltjes staan elk jaar opnieuw garant 
voor een zeer geslaagde avond.

Merci aan alle helpers zonder jullie zijn we niks en …. 
hopelijk tot volgend jaar. 

Groetjes Miranda
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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,...

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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SVen MÖLLeR-WILS
Vloer- en tegelwerken

Cardijnstraat 29 - 2400 Mol - Tel. 0478 62 45 56
ellen_jans@hotmail.com
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TRIMSCHeMa BOUVIeR
Herkomst:
Onze Bouvier heeft 
vele namen, Bouvier 
Belge des Flandres 
en Vlaamse Koehond 
zijn de officiële namen. 
Wanneer je bekijkt 
waar hij vandaan komt 
dan is dat volslagen 
logisch. Hij is namelijk 
afkomstig uit Vlaanderen, zowel Belgisch als Frans 
Vlaanderen, twee landstreken die door geen enkele 
natuurlijke grens worden gescheiden. 
De Vlaanderse koeien- of veedrijvers, die goede 
honden nodig hadden om hun kudden te drijven, se-
lecteerden de honden waarover ze in hun streek be-
schikten enkel en alleen op hun gedrags- en hun licha-
melijke kwaliteiten, die onze huidige Bouvier van hen 
heeft geërfd. De bijnamen Vuilbaard en Pichaar liggen 
ook voor de hand en passen bij de hond, het Pichaar 
zal waarschijnlijk de relatie met de Picardische Herder 
‘Picard’ aangeven. Spaanse doggen, Turkse smokke-
laarshonden en de Engelse Mastiff hebben hun aan-
deel gehad in het tot stand komen van dit ras. 
 
Gedrag/karakter: 
De Vlaamse Koehond heeft het kalme en bezonnen 
karakter van een wijze durver. Zijn vurige blik getuigt 
van intelligentie, energie en onverschrokkenheid. De 
Vlaamse Koehond moet zijn geschiktheid als werk-
hond absoluut behouden. Alles wat hieraan afbreuk 
doet moet bestraft worden, aldus de officiële rasstan-
daard. De Bouvier is met de huidige tijd mee geëvo-
lueerd en is een plezierige huishond die op kalme 
wijze deelneemt aan het gezinsleven. Totdat er gevaar 
dreigt, een inbreker zich meldt of er alarm geslagen 
wordt. Dan is de vurige blik er opeens en zal hij zich 
onverschrokken voor huis, haard en familie opstellen.

Gezondheid:
Volgens het verenigingsfokreglement, dat iedere ras-
vereniging moet opstellen, hoeft de Bouvier alleen 
onderzocht te worden op heup- en elleboogdysplasie. 
Ooit kwam er redelijk wat stembandverlamming voor 
en ook oogafwijkingen en epilepsie worden wel eens 
gezien. Gelukkig dusdanig weinig dat er geen fok-
maatregelen genomen hoeven te worden.

Vacht:
De ras standaard zegt het volgende. 
Vachtsoort: zeer overvloedige vacht. Het dekhaar 
vormt met het lichte onderhaar een beschuttende be-
kleding die perfect is aangepast aan de plotse klimaat-

wisselingen van de streek van herkomst van het ras. 
Het haar moet ruw aanvoelen. Droog en mat zijn, niet 
te lang of te kort (ongeveer 6 cm), licht warrelig, maar 
nooit wollig of gekruld. Het haar is korter op het hoofd 
en nagenoeg glad aan de buitenkant van de oren, 
waarvan de binnenzijde van de schelpen door matig 
lang haar is beschermd. De bovenlip moet een snor 
hebben en de kin bedekt zijn met een goed gevulde 
baard, wat aan het ras de zo kenmerkende stuurse uit-
drukking verleent. De wenkbrauwen bestaan uit recht-
opstaande haren, die de vorm van de wenkbrauwen 
accentueren, maar nooit de ogen verbergen. Bovenop 
de rug is het haar bijzonder hard en krassend. Het 
wordt iets korter op de ledematen maar blijft wel ruig. 
Vlak aanliggende haar moet vermeden worden, daar 
dit wijst op een gebrek aan onderhaar. Het onderhaar 
is onderwol, die bestaat uit fijne en dichte haren die 
onder het dekhaar groeien en samen met het dekhaar 
een ondoordringbare bekleding vormen. 
Dit is echt niet meer strokend met wat we heden ten 
dage op onze tafels zien verschijnen. Geen rechtop-
staande kuiven en om de oren glad te krijgen hebben 
we wel een scheermachine nodig. Maar de standaard 
is de richtlijn waarlangs gefokt wordt, gekeurd wordt 
en dus ook getrimd wordt. Bestudeer hem daarom 
zorgvuldig voordat je aan het trimmen begint. 

Het trimwerk

Lichaam: 
Ongeveer zes centimeter 
lang en ruw aanvoelend. 
Dat is de wens. Het zijn 
de dekharen die voor de 
ruwe structuur zorgen en 
de wolharen die voor de 
massa (en de eventuele 
klitten) zorgen. Probeer 
de wol dan ook wat te 
beperken op het lijf. Dit 
kan door tijdens de trim-
beurt de vacht met een 
grove coatking en/of een 
harkje te behandelen. 
Niet alle wol hoeft ver-
wijderd te worden, maar 
wel wat. Wanneer je de 
vacht op deze manier 
uitgedund hebt kun je de 
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hond verder met de rechte en 
effileerschaar modelleren. In 
lang vervlogen jaren werd de 
Bouvier geplukt en heel soms 
kom je nog zo’n exemplaar 
tegen. Vaak hebben die aan-
geschuurd tegen de Bouvier 
des Ardennes of de Riesen-
schnauzer. Als plukken kan, 
doe dat zeker en geniet ervan. 
Bij de ‘gewone’ Bouvier kan 
het niet meer. Kort gebouwd 
en breed is wat je voor ogen 
houdt. Knip de rug vanaf de 
staartaanzet naar een hand-
breedte achter de schoft kort. 
De dijen blijven vooral breed, 
de ribben wat gerond en de 
schouders verlopen recht in 
de voorbenen. De halspartij 
is fors en gespierd. De hond 
is van voor wat breder dan op 

de achterhand. De buikbelijning loopt iets op en sluit 
bij de voorhand op de ellebogen aan. Zorg dat er ‘niet 
teveel licht’ onder de hond door komt. 

De achterhand: 
De billen maak je plat. Geen ronding, geen billen, 
plat van achteren en breed richting de dijen. Het plat 
en kortknippen doe je vanaf de anus (pak meteen 
de staartaanzet even mee) naar de zitbeenkruinen. 
Naast de kruinen bouw je de dijen uit en onder de krui-
nen laat je een behoorlijke hoeveelheid haar staan. De 
achterkant van de benen blijft volbehaard, niet inge-
knipt als bij een Poedel of strakgetrokken als bij een 
hoogbenige Terrier. De hoeking is matig bij de Bouvier. 
In verhouding knip je het onderbeen (vanaf de hak) 
relatief kort. Een mooi klein compact voetje mag eron-
der staan. Geen zichtbare nagels en voldoende ruimte 
tussen de beide achterbenen, dus besteed aandacht 
aan de binnenkant van de hak. De dijen dun je nooit uit 
zoals je met het lijf doet, breed en vol is mooi. Laat de 
kniehoeking mooi aansluiten op de hak en de buiklijn.
 
De voorhand:
Een recht been met zwaar bot is wat je zichtbaar wil 
maken. Laat de elleboog echt goed aansluiten op de 
schouder en de buiklijn, je wil hier geen uitfladderend 
haar. De achterkant van het voorbeen mag je wat op-
vullen om de hond nog wat compacter te laten lijken. 
- Kort gebouwd en breed is wat je voor ogen houdt 
- Het voetje is weer relatief klein. Zorg ook tussen de 
voorbenen voor ruimte. De Bouvier is een brede hond. 
De keelzijde van de hals maak je vrij kort vanaf de 
lijn achter het oor naar het borstbeen. Vanaf het borst-

been geef je de Bouvier wat voorborst. De nek en de 
hals mogen fors en gespierd tonen, maar de Bouvier 
heeft wel enige elegantie, dus optisch wat lengte ma-
ken, door de zijkanten korter te knippen dan de boven-
zijde is gewenst.

Het hoofd: 
Je visitekaartje, het spektakelstuk. Houd de schedel 
plat. Hij wordt geschoren, maar ga niet ‘kiepen’. Niet 
naar de zijkant, maar ook niet over de achterhoofds-
knobbel of plots tussen de ogen. Op de schedel moet 
je een ei kunnen bakken, zeggen de kenners. Zo 
breed dus. Scheer met de 3 mm mee of met een 6 
of 7 mm tegen en probeer de overgang van schedel 
naar wangbeharing ongemoeid te laten. De oorflap-
pen scheer je met een 3 mm mooi glad aan binnen- en 
buitenzijde. De beharing op de ooraanzet kun je met 
de effileerschaar laten verlopen in de kortgeschoren 
schedel. Wangen, baard en snor blijven in principe op 
lengte, maar bij een korter model mag het gerust in 
verhouding ingekort worden. De beharing boven de 
ogen wordt vanaf de buitenste ooghoek in een vrij-
wel rechte lijn naar de stop ingekort. Laat die lijn niet 
richting de neuspunt lopen, dan krijg je een schnauzer 
uitdrukking. Wanneer je het oor optilt dan kun je het 
deel dat recht onder het oor groeit gebruiken om de 
overgang van hals naar volbehaarde wangen te be-
werkstelligen.

De staart: 
De aanzet maak je rondom vrij kort. Zo houd je een 
mooie aansluiting op de rug. De punt van de staart 
maak je ook kort en daarna knip je hem rondom korter. 
Laat er zeker geen Barbettenpluim op staan.

Kan het ook anders?
Maar natuurlijk. Het is maar haar en je kunt de vacht 
zo kort maken als de baas wenst of als dat het prak-
tisch is. Het schema is het ideaalplaatje. Dat het leven 
niet altijd ideaal is, is ons bekend. Pas je dus aan de 
situatie aan en zorg dat de Bouvier een plezierig leven 
kan leiden en geen slachtoffer hoeft te zijn, mogelijk 
verwaarloosde, vacht.

(Uit: Groomers)



De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 28 - Nr. 3Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.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
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GRaBBeLpaS
Vorig jaar was de grabbelpasactiviteit bij de honden-
school niet doorgegaan. Er was vanuit de Arendonkse 
jeugd meer dan voldoende animo en ook de nodige 
Snuffelvrijwilligers hadden hun honden paraat staan. 
Echter de weergoden maakten het onmogelijk om de 
vakantie-activiteit te laten doorgaan. “Code ROOD” 
was afgegeven wegens extreem hoge temperaturen.

Dit jaar dus herkansing en met succes. In twee groepen 
werden op vrijdag 9 augustus de jeugdigen wegwijs 
gemaakt in het reilen en zeilen van de hondenschool. 
Op speelse wijze werden zij bezig gehouden om wat 
op te steken van honden en hoe daarmee om te gaan.

De groepen werden namens de gemeente Arendonk 
gemonitoord door niemand minder van Joy de Vocht. 
Geen onbekende in onze Snuffelwereld. De eerste 
groep bestond 11 kinderen en de 2de uit 8 kinderen. 
Omdat niet iedereen een hond bij zich had, waren er 
Snuffelhonden om de geleerde theorie in de praktijk 
om te zetten. 

Het weer was ‘s morgens wat miezerig, maar dat was 
geen beletsel. ‘s Middags kleurde een aangenaam 
zonnetje de grabbelpasactiviteit. Voor elke groep 
stond na aankomst een quiz op het programma. 
Zeker niet altijd even gemakkelijk maar dat mocht 
de pret niet drukken. Soms moest naar de juiste 
antwoorden worden geraden. Al met al werden er heel 
mooie scores behaald. Na de quiz werd naar buiten 
gegaan. Eerst werden de honden op straat uitgelaten 
en daarna was een activiteit op het plein. Daar werd 
de groep gesplitst. Op het ene veld werd geleerd wat 
volgen is, wat zitten is en nog andere bevelen. Op het 
andere veld deden de kinderen met hun honden een 
hindernissenparcours. Heel leerzaam want af en toe 
moesten honden gewend worden aan de toestellen. 
Een koekje als beloning deed wonderen. 
Tijdens de pauze werden de kinderen getrakteerd 

Groep 1
1. Kalle Möller-Wils met Nyo
2. Nanou Lancel met Balou
3. Amalia van de Velde met Trix
4. Lowie De Busser met Max
5. Anne van de Velde met Kyra
6. Maarten Jansen met Scott
7. Imme Olivier Corstens met Silas
8. Ninthe Willemijn Corstens met Dayco
9. Linde Peeters met Flora
10. Stijn Vergauwe met Pien
11. Rowan Bruurmijn met Teddy

Groep 2
1. Hannelore Ruts met Max
2. Lander Goossens met Fitch
3. Emelie Ruts met Trix
4. Amber Priem met Atseya
5. Roos Sels met Runa
6. Siebe Merckx met Nyo
7. Ella Wuyts met Silas
8. Danté Van Gestel met Pien

op pannenkoeken en frisdrank. Na deze smakelijke 
onderbreking moesten de kinderen met hun honden 
een hindernissenparcours gaan doen. Die ging om 
de snelste tijd. Na deze sportieve oefening volgde de 
prijsuitreiking. In de eerste groep was de 1ste prijs voor 
Kalle Möller-Wils met Nyo, de 2de voor Nanou Lancel 
met Balou en de 3de prijs voor Amalia van de Velde 
met Silas. In groep 2 was de 1ste prijs voor Hannelore 
Luts met Max, de 2de prijs voor Lander Goossens 
met Fitch en 3de prijs voor Emelie Ruts met Trix. Alle 
Grabbelpassers mochten een prijs uitkiezen.

De kinderen hebben zich tijdens de Snuffelgrabbelpas 
goed vermaakt en zien al uit om volgend jaar weer 
mee te doen. Alle helpers en honden, die de dag 
mogelijk hebben gemaakt: BEDANKT.

Uitslag Grappelpas 2019
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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

  lucvanbylen@telenet.be

Transport
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B-2370 Arendonk
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DRIe MaaL TIen
De verantwoordelijkheid voor een huisdier ligt altijd bij de ouders. Kinderen kunnen snel hun interesse 
verliezen. Laat je hond daar niet de dupe van worden. Toch kunnen kinderen die zich verantwoordelijk 
voelen voor een hond een stukje van de zorg overnemen. Zo bouwen ze een geweldige relatie met het 
dier op. Stem de verantwoordelijkheden wel af op de leeftijd van het kind. Laat ze bijvoorbeeld helpen bij 
het klaarmaken van het eten, het verversen van het water en het kammen en borstelen. Oudere kinderen 
kunnen de hond ook uitlaten.

Een hond als nieuwe huisgenoot heeft een grote 
impact. Het is belangrijk dat de ouder altijd dominant 
is over de hond. Kleine kinderen staan van nature in 
rangorde nooit boven de hond. De hond zal moeten 
leren dat hij kinderen als ranghogere behandelt als er 
een volwassene bij is. Laat baby’s, peuters en kleuters 
nooit met de hond alleen. Zodra de volwassene weg 
is, behandelt de hond het kind weer als ranglagere. 
Dat kan gevaarlijk zijn voor het kind.

Bereid je kind goed voor op de komst van een hond. 
Leer hem dat hondentaal anders is dan mensentaal 
en dat hij respectvol om moet gaan met de hond. Dus 
de hond niet storen als hij eet, speelt of slaapt en ook 
de hond niet achterna zitten. De tien gouden regels 
zijn hierbij belangrijk. Vertel je kind dat veel aandacht 
naar de nieuwe huisgenoot zal uitgaan. Leer je kind 
ook dat het soms best de hond mag verwennen, maar 
dat teveel verwennerij ook voor honden niet goed is.

Als je er niet zeker van bent dat je kinderen respectvol 
kunnen omgaan met een hond, stel de beslissing tot 
aanschaf dan uit totdat je daar wel op kunt rekenen. 
Is één van de huisgenoten bang voor honden, vraag 
je dan af of het wel verstandig is om een hond aan te 
schaffen.

Niet alleen een hond alsnieuwe huisgenoot kan een 
grote impact hebben. Dit geldt ook voor de komst van 
een baby. Als je hond jaloers is op de baby kan hij 
ongewenst gedrag vertonen. Geef de hond daarom bij 
de komst van een baby ook veel aandacht. 

Veel kinderen vinden een hond geweldig. Ze vinden 
het vrij gemakkelijk om te bedenken wat een hond 
leuk vindt. Zij geven hem in de regel veel aandacht. 
Maar ……… kinderen kunnen voor honden ook 
onvoorspelbaar en bedreigend zijn. Onverwachte 
bewegingen, geschreeuw, over de hond vallen… Voor 
de hond kan dat al voldoende reden zijn om de lip op 
te trekken, te grommen of zelfs te bijten. Om nog maar 
te zwijgen over het afpakken van een bot of speelgoed 
of het doen van trekspelletjes. Het is daarom belangrijk 
dat je weet waar je op moet letten bij de omgang tussen 
kinderen en honden. De volgende regels kunnen je 
daarbij helpen. Deze tien algemene ‘gouden’ regels 

zouden alle kinderen moeten kennen:
1. Nooit een vreemde hond omhelzen.
2. Nooit een hond aaien zonder eerst aan zijn 

baas te vragen of dit mag.
3. Niet op een hond afrennen of hard voor een 

hond weg rennen.
4. Niet staren naar een hond.
5. Niet op of onder een hond liggen.
6. Nooit een hond storen tijdens het eten of 

slapen.
7. Uit de hondenmand blijven.
8. Nooit een hond op zijn kop aaien, maar alleen 

onder de kin.
9. Geen stoei- of trekspelletjes met een hond 

doen.
10. Honden horen op de grond en niet op de bank.

In huis is de situatie vaak anders dan buiten. 
Allerbelangrijkste stelregel is om jonge kinderen, 
zoals baby’s, peuters en kleuters, nooit alleen te laten 
met de hond. Als je er niet bent, behandelt de hond 
het kind als een ranglagere in de roedel en dat kan 
voor het kind heel gevaarlijk zijn. Belangrijk is dat 
kinderen weten dat ze de hond niet mogen plagen 
en dat het geen speelgoed is, maar dat ze hem rustig 
en voorzichtig moeten benaderen en hem moeten 
respecteren. Verder voor in de thuissituatie ook nog 
de volgende tien ‘gouden’ standaardregels:

1. De etensbak, waterbak en mand zijn alleen 
van de hond. Je kind mag hier niet aankomen 
en mag niet in de mand van de hond gaan 
zitten.

2. Leer je kind dat het nooit een etende of 
slapende hond mag storen.

3. Laat de hond niet op de bank.
4. Leer de hond dat hij niet mag bedelen als je 

kind iets te eten heeft.
5. Zorg ervoor dat je kind bij het knuffelen niet op 

of onder de hond gaat liggen.
6. Laat je kind niet liggend spelen op de grond 

als de hond er bij is.
7. Straf je kind niet waar de hond bij is en 

andersom.
8. Laat je kind niet alleen met de hond; zorg dat 

er altijd een volwassene bij is.
9. Pas op als je kind wil stoeien met vriendjes. 
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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

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

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

Wampenberg 66
2370 Arendonk

Tel. 014 67 85 49Garage - Carrosserie
24/24u Self service tankstation

Ons aanbod jonge tweedehandswagens vind je op:      www.garage-d-l.be
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De hond kan denken dat het kind – zijn 
roedelgenoot - bedreigd wordt en het willen 
verdedigen.

10. Leer je kind om er een volwassene bij te roepen 
als de hond iets doet wat het niet leuk vindt.

Het is gekend dat in huis is de situatie vaak anders 
dan buiten. Daarom tot slot nog een tiental ‘gouden’ 
regels voor kinderen, vertaald naar de situatie thuis en 
de situatie buiten.

1. Laat je kind nooit met honden alleen.
2. Laat je kind een hond nooit recht in de ogen 

kijken.
3. Leer je kind om eerst toestemming te vragen 

voor het een vreemde hond aait.
4. Laat je kind de hond niet over zijn kop of rug 

aaien, maar op de borst, aan de zijkant van de 
hals of onder de kin.

5. Leer je kind om niet te rennen waar de hond 
bij is.

6. Je kind mag een hond geen commando’s 
geven.

7. Laat je kind geen trek- of stoeispelletjes met 
de hond doen.

8. Voorkom dat je kind de hond plaagt of (al dan 
niet per ongeluk) pijn doet (bijvoorbeeld door 
aan de haren, oren of staart te trekken).

9. Laat je hond niet tegen je kind op springen.
10. Leer je hond om niet achter kinderen aan te 

rennen.

UITGaVeSCHeMa 2019
nIeUWe HOnDenGaZeT
Dit is de derde editie van het clubblad van Snuffeljaar 
2019.
Ook voor deze editie hebben Adriënne Schellens en 
Alex Schenning kopie ingestuurd. 

Voor de 4e editie ziet de redactie met belangstelling 
uit naar vakantieverhalen. Schroom niet en stuur 
uw belevenissen in. Het clubblad komt dit jaar nog 
1 keer. 
 Dat zal zijn:

•	 medio dec.: kopie inleveren uiterlijk 1 dec.

Als gezegd is ook uw kopiebijdrage steeds welkom. 
Kopie s.v.p. 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

WInTeRTIJD
Iedere laatste zondag van oktober gaat de wintertijd 
in; het einde van de zomertijd. Als het wintertijd wordt 
gaat de klok in de nacht van zaterdag op zondag van 
3 uur ‘s nachts naar 2 uur ’s nachts. achteruit dus. 
Dit jaar gaat de wintertijd in op 27 oktober 2019.  
 
De wintertijd duurt vijf maanden en wel tot 29 maart 
2020.

mailto:gazet.harrie@upcmail.nl
http://www.hs-snuffel.be
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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

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

advertentie optiek michielsen 1-2 pagina.indd   1 17-03-2016   21:50:11
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WERKDAG
Er werd knap gepresteerd op de werkdag door 
de aanwezige snuffelleden. 

De opgekomen snuffelvrouwen en –mannen 
gingen direct aan de slag met de meegebrachte 
materialen. Er werd vanaf het moment dat de 
Steertpoort open was totdat de laatste personen 
naar huis gingen heel veel werk verzet. 

Toen daags nadien ‘s morgens andere 
Snuffellaars op de hondenschool kwamen, 

moeten zij positief zijn verrast. Alles lag er keurig 
in orde bij. Het clubgebouw schoon gekuist. 
Terreinen en toestellen als nieuw. 
Aan alle geleiders de taak om dat zo te houden. 

Bij deze een aansporing uw snuffelwerkhanden 
uit de mouwen te steken tijdens de komende 
werkdag. “Veel handen maken licht werk.
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D V W   TRANS

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

Taverne - Broodjeszaak

MOERENSTRAAT 89 - 2370 ARENDONK - Tel. 014 67 10 28

manoke-bakeliet@telenet.be
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SnUFFeLWeDSTRIJDen
Het 3e septemberweekeinde staat bij vele honden-
liefhebbers met grote letters in agenda’s genoteerd. 
Dan staat namelijk het terrein van hondenschool 
Snuffel volop in de belangstelling. Dit jaar was het 
niet anders. Zaterdag, 14- en zondag, 15 september 
passeerden veel personen al dan niet met hun honden 
de Steertpoort. Zaterdag voor het spelen van- of 
supporteren bij de wedstrijden voor debutanten en de 
programma‘s 1 en 2. Zondag idem dito maar dan voor 
de veteranen wedstrijd en de testen Sociaal Gedrag en 
het Brevet. 

Om  het Snuffelwedstrijdweekeinde in goede banen 
te leiden, wordt er vooraf veel organisatorisch werk 
verricht. Tijdens het weekeinde werpt dat zijn vruchten 
af. Dit omdat een ieder weet wat op welk moment te 
doen voor en achter de schermen. Een tiental officiële 
keurders was gecontacteerd om wedstrijden en testen 
volgens de regels van het spel te laten verlopen. De 
uitslagen die Snuffelleden hebben behaald, staan 
hieronder. Helaas ontbreekt er een drietal want van de op 
zondag gehouden veteranenwedstrijd en beide testen 
zijn bij de redactie geen uitslagen binnengekomen.

Het wedstrijdgebeuren en alles wat zich in het kader 
daarvan afspeelde, verliep op rolletjes. Alleen maar 
tevreden- en trotse gezichten.
 
Twee Snuffelleden werden extra in het 
zonnetje gezet. Nadia Vanbosch en 
Tessa Druyts. Nadia omdat zij met haar 
Mechelaar een voortreffelijk Belgisch 
kampioenschap had gespeeld. Met 93 
op 100 punten behaalde dit duo op de 
accommodatie van de VHV Lille een 
eervolle 5e plaats. Dikke proficiat voor 

Uitslagen debutanten
naam Geleider score 
Beerens Maria 95
De Waal Suzan 93
Van der linden Karin 90
Panken Harrie 89
Gaukema Marie 89
Hendrickx Anne 84
Van Eeten Suzanne 83
Van den Ackerveken Ellen 82
Lancel Tom 81
Delcroix Tinne 81
Möller-Wils Sven 78
De Man Jacqueline 77
Diderich John 77
Tielemans Nele 76
Hendrickx Yvonne 76
Huysmans Johnny 69
Sterk Gianni 69
Vandeplas Liesa 65
Mariën Heidi 65
Moonen-Lavrijsen Hanneke 60
Don Porto Carero Natascha 54
De Vocht Danielle 44

Uitslagen programma 1
naam Geleider score 
Möller Sven 93
Diderich John 92
Jonckers Ria 90
Gaukema Marie 86
Luyts Lydia 84
De Vocht Joy 81
Vanherck Leo 80
Mariën Heidi 79
Beijsens Rian 79
Borgmans Lize 75
Cornelissen Karlijn 75

Uitslagen programma 2

naam Geleider score 
Stoop Cedric 148
Keppens Anita 147
Fransen Rudy 141
Keppens Anita 141
Campers Eddy 138
Madej Irenka 137
Hendrikx Ron 133
Noten Tiny 127

beide liet voorzitter Miranda tijdens 
huldiging van dit tweetal gepaard gaan 
met een leuke attentie.

Tessa Druyts, wie kent haar niet!  Komt al meer dan 2 decennia 
bij de hondenschool. Eerst onder beschermende vleugels van 
haar ouders May en Luc. Zeker al een 15-tal jaren onmisbare hulp. 
Het garconnen tijdens wedstrijden en andere Snuffelactiviteiten 
werd haar specialiteit. Tijdens teerfeesten werd zij gaandeweg 
gangmaakster op de dansvloer. Alles met ijver en inzet. Basis voor 
heel veel mooie herinneringen. Jammer dat Tessa heeft besloten 
een punt achter haar werkzaamheden te zetten. Met recht en reden 
werd zij door de Snuffelvoorzitter in de schijnwerper gezet. Naast 
welgemeende woorden van waardering ontving zij een attentie. 
Luid applaus onderstreepte ook de dank van alle aanwezigen. De 
gazetredactie sluit zich daarbij graag aan en wenst Tessa voor de 
toekomst alle goeds en ….. hopelijk tot ziens!
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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

Veldenstraat 24

info@vandeperrew.be
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