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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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BEsTUURsWAARDERING
Jaarlijks zet het Snuffelbestuur de instructeurs en de vaste vrijwilligerskern 
even in de schijnwerper. Ook dit jaar was dat het geval. Vrijdagavond, 
de 8e november werd men verwacht in De Bakeliet, de tarverne aan 
de Moerenstraat in Arendonk. Bij binnenkomst werd al direct een 
drankje aangeboden. Nadat voorzitter Miranda haar welkomst-
woordje had gedaan, konden de aanwezigen genieten van een 
smakelijke maaltijd. Keuze uit 2 soorten soep, brood, visschotel, 
frites, stoof, mayo, diverse groeten en nagerecht. Dit alles tus-
sendoor gespoeld met drank naar believen. Na de maaltijd werd 
onder leiding van Joy, Katrien en Stef een variant gespeeld van 
De Slimste Mens. Het gezelschap werd via kaartjes in groe-
pen gesplitst en er moest antwoord worden gegeven op 
uiteenlopende vragen en situaties. Die hadden allemaal 
direct of indirect betrekking op de hondenschool. Passie  
en hilariteit wisselden in snel tempo. Waardering voor de 
bedenkers en de spelleiding. Die had het niet altijd even 
makkelijk maar sloeg zich toch ferm door de avond. Na-
mens het bestuur ontving elke instructeur van Miranda een 
waardebon en volgend op rijm geschreven dankwoord.

Het is een cliché, maar het klopt wel, de tijd gaat razend-
snel, weer een jaar gedaan. 2020 komt eraan.

ook dit jaar stonden jullie weer voor de honden-
school klaar en daarvoor zijn wij jullie zeer dankbaar.

Het gaat niet altijd even soepel en vlot en soms vliegt 
er wel eens iemand uit zijn kot.

Maar met praten komen we er wel, soms lang-
zaam en soms snel.

een attentie is daarom zeker op zijn plek en 
een etentje gaat altijd in de ‘b.k!’

een gezellig avondje vindt nu plaats, wees 
dus zeker niet gehaast.

geniet hier van met volle teugen, zodat 
deze avond je nog lang zal heugen.

Dikke merci van het bestuur en op naar 
het volgend jaar!

Thank You.
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ACTIVITEITENKALENDER 
2020
Het bestuur heeft voor komend jaar weer gezorgd 
voor een scala aan activiteiten. Elders in deze editie 
staan die opgesomd.

Voor een aantal activiteiten, zoals het KVPA, Winter-
cup zijn de data nog niet gekend. Zodra dat wel het 
geval is, zullen deze in het clubgebouw worden be-
kend gemaakt en worden opgenomen in de kalender 
die in de gazet komt.

Vaste activiteiten zijn de pijlers van het gangbare Snuf-
felleven. Werkdagen, Snuffeldag en wafelverkoop zijn 
daar enkele voorbeelden van. De wafelverkoop 2019 
was een succes en bracht voor de hondenschool een 
aardig Eurootje op. Opperwafelverkoopster Nadia 
Vanbosch slaagde erin om haar record van 2018 te 
herhalen. Ruim 60 dozen heerlijke wafels vonden via 
haar smulgrage monden van kopers. Naast een al van 
het bestuur ontvangen blijk van waardering is zeker 
ook dank van de gazetredactie aan haar adres meer 
dan op zijn plaats. Ongetwijfeld gaat Nadia in 2020 
weer voor de hoogste eer. Wie durft met haar de com-
petitie aan?!

KAMPIOENsCHAP VAN PROV.
ANTWERPEN - VETERANEN
Elk jaar worden er wedstrijden georganiseerd zoals 
de Grote Prijs van België, Belgisch Kampioenschap, 
maar ook Kampioenschap van Provincie Antwerpen.
Dit jaar hadden we van onze club 2 geleiders die met 
hun trouwe viervoeter deelnamen in de categorie ve-
teranen. Dit zijn honden ouder dan 8 jaar.
Marc met Indy en Hilde met Jacko. Zij moesten 3 wed-
strijden spelen waarvan 2 telden voor het klassement.

Met grote trots mogen wij melden dat ze het prachtig 
gedaan hebben, bij de telling voor het eindklassement 
haalden ze beiden het podium met een eerste plaats 
voor Marc en een derde plaats voor Hilde.
Dikke proficiat voor geleider en hun hond.
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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.



De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 28 - Nr. 4Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

AfsCHEID CARINE
In de vorige gazet stond de bestuursoproep om 
een belangrijke functie binnen de snuffelorganisa-
tie op te vullen. Het bestuur was namelijk op zoek 
naar een nieuwe clubgebouwverantwoordelijke. 
Ingaande 2020 zou die functie namelijk vacant 
worden.

Reden te over om even stil te staan bij de persoon 
die gedurende ruim 4 ½ jaren garant stond voor 
het reilen en zeilen van het clubgebouw. Haar 
naam: Carine Mariën! 

Medio 2015 nam Carine 
de verantwoordelijkheid 
voor het clubgebouwbe-
heer over van het echt-
paar Van Den Broek 
-Spaepen, beter ge-
kend als Linda en Harry. 
Vooraf was Carine al 
een geziene gast bin-
nen de snuffelwereld. 
De functie van clubge-
bouwverantwoordelijke 
was Carine op het lijf 
geschreven. In haar 
eentje nam zij de eindverantwoordelijkheid over van 
het echtpaar duo. Vol ambitie werd aan de klus be-
gonnen en gaandeweg voelde zij zich daarin meer en 
meer als een hond in een speelbak oftewel om het met 
de woorden van D’n Hop te zeggen: “als een vis in het 
water”. Door haar werd stipt en correct gewerkt. Niet 
alleen de vaste ‘toogwijzen’ getuigen daarvan. Nee 
een ieder die voor een natje of een snackje kwam, 
verhaalt daar positief over. Bij haar werkzaamheden 
tijdens clubavonden en andere activiteiten werd Ca-
rine geassisteerd door vele clubleden. Het voert te ver 
die allemaal met naam en toenaam te noemen. Voor 

één persoon maakt Carine echter een uitzondering, 
namelijk voor Luc Druyts. Carine vond hem steeds als 
rechterhand aan haar zijde en Luc verdient daarvoor 
een groot compliment. 

Anders dan aanvankelijk de bedoeling was, heeft Ca-
rine iets eerder dan 1 januari 2020 de snuffellatten 
erop gelegd. Het voert te ver daarover uit te wijden. De 
plaats die Carine open laat, wordt intussen ingevuld 
door (weer) een tweetal.

De geschiedenis herhaalt zich wat dat betreft. De da-
mes Jacqueline de Man en Liesa Vandeplas nemen 
het estafettestokje over en gaan met vaste maat Luc 
zich kwijten van hun taak. Carine wenst beiden veel 
genoegen bij het uitoefenen van hun functie. Als be-
zoeker zal zij geregeld van hun diensten gebruik gaan 
maken, zij het ‘aan de andere kant van de toog’. 

Samen met de snuffelleden wenst de gazetredactie 
Carine het beste voor de toekomst. Een welgemeend 
dankjewel aan haar adres is zeer wel op zijn plaats.
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DEBUTANTEN / Maria, Marie en Suzanne - 5e plaats

PROGRAMMA 1 / Joy, Ria en Rian - 15e plaats

PROGRAMMA 2 / Anita en Cédric - 5e plaats

WINTERCUP 2019
Dit jaar hadden we in elke klasse een deelnemersgroep. Allen hebben hun uiterste best gedaan om een mooie 
wedstrijd af te werken.
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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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UITsLAGEN OVERGANGEN EN BREVETTEN
OVERGANGEN
Geleider Hond Ras Pnt
Oktober
A - B
HANNE VAN WUYTSWINKEL GUUS JACK RUSSEL 92
YOERI BERTELS STARLEY BORDER COLLIE 95
JORIS TIELEMANS SEKI AUSTRALIAN SHEPHERD 96

B - C
ANNEKE JANSSEN MIKEY GOLDEN RETRIEVER 89
FRANK THISSEN JOEP ENGELSE SPRINGER 79
CARLIJN VAN ROOIJEN RAYA MECHELSE HERDER 84
ILONA SOETENS SAAR BOUVIER 77,5

November
A - B
FINNE VERSTRAELEN JITSKE PINCHER 77

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. ...

WIM BERTELS CASTOR AMERICAN STAFFORD 77
KRIS VERVOORT MIRO AUSTRALIAN SHEPHERD 83,5

B - C
RINA DIERCKX RAVOTTE MECHELAAR 94
RIAN BEIJENS BOY AUSTRALIAN SHEPHERD 98
MINTE JOCHEMS BRUNO VIZSLA 76
YOERI BERTELS STARLEY BORDER COLLIE 89

December
A - B
EMY VAN LIMPT OTIS BERNER SENNEN 86

B - C
JORIS TIELEMANS SEKI AUSTRALIAN SHEPHERD 92
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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
 
December Woensdag 18 Kersthappenning met bezoek Kerstman 19.00 uur
  Huldiging clubkampioenschappen
 

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

aCtiviteitenkaLender 2020
Januari Zondag 5 Interclub NHV Westerlo 
februari Zondag 2 Overgang/Wedstrijd Recreanten

Vrijdag 21 Winterwandeling    
 

Maart Zondag 1 Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u
Vrijdag 6 Ledenvergadering 20.00u

 Vrijdag 13 Teerfeest 19.30u
April Zondag 5 Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u 

Zondag 13 Pasen – GEEN LEs
Mei Zaterdag 2 Werkdag 08.00u

Zondag 10 Snuffeldag 10.00u
 Zondag 31  Pinksteren GEsLOTEN
Juni Zondag 7 Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u
 Vrijdag 26  BBQ 

Juli Zondag 5 Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u
vakantie van  woensdag 15 juli tot en met zondag 2 augustus 

Augustus Vrijdag 7  Grabbelpas
Vrijdag 14 Makreel 19.30u

September Zaterdag  5 Werkdag 08.00u
Zonda 6 Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u

 Zondag 6 Grote Prijs van België  
 Zaterdag 12 Wedstrijd Debutanten, Programma 1 en 2 10.00u
 Zondag 13 Wedstrijd Veteranen, Brevet en Sociale Test 10.00u
 Zondag 20 Belgian Winner 
Oktober Zondag 4 Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u
 ??? ?? Wandeling 10.00u
November Zondag 1 Allerheiligen – GEsLOTEN
 Zondag 8  Overgang/Wedstrijd Recreanten
 Zondag 29 Afhalen wafelverkoop 
December Zaterdag ?? Wintercup 10.00u

Zondag ?? Wintercup 10.00u
Zondag 6 Overgang/Wedstrijd Recreanten 08.30u

 Zaterdag 12 KPVA Kampioenschap Debutanten en 
Programma 1 - terrein HS Snuffel 10.00u 

Zondag 13 KPVA Kampioenschap Programma 2
    terrein HS Snuffel 10.00u
Woensdag 23 Kersthappenning met bezoek Kerstman 19.00u

  Huldiging clubkampioenschappen 
                         
 Winterstop van donderdag 24 december 2020 tot en met dinsdag 5 januari 2021
Deze data zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden nog wijzigen.
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sVEN MÖLLER-WILs
Vloer- en tegelwerken

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



De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 28 - Nr. 4Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

COLUMN: VREDIGHEID
Het is er de tijd van het jaar naar. Het jaar 2019 loopt 
op zijn laatste pootjes en de eerste verschijnselen van 
het nieuwe jaar 2020 beginnen door te schemeren. 
Het snoepgoed dat de knechtschare van de Goedhei-
ligman heeft rondgestrooid, is nog maar amper ver-
teert of aan de einder hoor ik zachtjes “Ho, Ho, Ho, 
Ho” klinken. Maar goed dat mijn verzorger niet zo’n 
scherp gehoor heeft dan ik want hij zou er het bibber 
van krijgen. Het geroep van Santa Klaus gaat hem in 
de regel door merg en been. Dat komt zijn evenwicht 
niet ten goede en zeker niet dat van het stabiel plaat-
sen van een sparrenboom. Bij mij in huis is zo’n boom 
onlosmakelijk verbonden met het neerzetten van 
een stalleke. Een eenvoudig optrekje, nog eenvoudi-
ger dan dat waarin in de eerste jaren van de huidige 
jaartelling een vrouw haar Kind moest baren omdat 
er in de herberg geen plaats was. Gelukkig biedt mijn 
woonst elk jaar een warme en veilige plaats. Niet al-
leen voor Kind en moeder, maar ook voor de vader, 
de ezel, de os, schapen, herders, zwaar beladen ka-
melen, koninklijke personen, ja zelfs voor hemelse 
hoogheden. Vanuit mijn mand zie ik er op toe hoe mijn 
verzorger met toewijding er ook nu weer in slaagt een 
sfeer van licht, vrede en vreugde te creëren. Onder-
wijl gaan mijn gedachten terug naar het jaar dat bijna 
ten einde is. Een jaar waarin hoogten en laagten el-
kaar afwisselden, maar dat per saldo meer hoogten 
dan laagten kende en als positief is ervaren. Hopelijk 
is dat in uw mensenwereld en voor uw trouwe gezel-
len ook het geval en ligt er een solide fundament om 
daarop het jaar 2020 te kunnen bouwen. Voordat het 
zover is, zijn er nog enkele dagen te gaan. Zorg ervoor 
dat uw honden gevrijwaard blijven van vuurwerk en 
ongezond voedsel. Als u daarvoor zorgt dan wordt be-
kommernis voorkomen en blijven zij in puike conditie. 
Conditie die nodig is om in het nieuwe jaar weer aan 
uw zijde te schitteren; te zorgen voor licht, vreugde en 
een zalige vredigheid. 

Vro l’Lander

TOOGWIJZEN

Goeie morgen!

Klaar om het nieuwe jaar
in te zetten?

Nee, nog niet. Moet eerst 
de dagen van dit jaar

nog doorspoelen.

UITGAVEsCHEMA 2020
NIEUWE HONDENGAZET
Dit is de laatste Nieuwe Hondengazet van het jaar 
2020. Volgend jaar komen er ook weer 4 gazetuitga-
ven 
Intussen hebben Adriënne Schellens en Alex Schen-
ning bewezen waardevolle bijdragen te leveren. Vette 
merci aan beiden. Ook voor 2020 ziet de redactie hun 
bijdragen met belangstelling tegemoet.
Komende jaar komt het clubblad: 
- 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 decem- 

ber.

Natuurlijk staat het een ieder vrij kopie aan te leve-
ren door die te sturen naar één van de volgende mail-
adressen:
- 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

mailto:gazet.harrie@upcmail.nl
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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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VOOR U GELEZEN
In het Nieuwsblad van 19 november 2019 stond 
een artikel over een nieuwe formule om de leeftijd 
van honden te bereiken. De Belgische snuffelleden 
hebben dat natuurlijk al gelezen en er hun zegje 
over gedaan. Omdat zowat de helft van de leden 
uit het andere laaggelegen landje aan de Noordzee 
komt voor hen in een vogelvlucht de hoofdpunten.
Amerikaanse wetenschappers van het Dog Aging Pro-
ject zijn tot de conclusie gekomen dat er maar weinig 
van klopt dat de leeftijd van onze trouwe viervoeters 
uitgedrukt in mensenjaren ‘maal zeven’ is. De Ameri-
kanen komen op de proppen met een veel betrouw-
baardere formule. Dat is nochtans wat zij zeggen. 
Welnu wat brengen ze dan wel voor het voetlicht? Zo 
leeft een Deense dog gemiddeld zo’n 6 ½ jaren en een 
Maltezer bereikt in de regel met gemak 12 jaren. Dit 
om te illustreren dat er van de klassieke berekening 
om hondenjaren om te zetten in mensenleeftijd maar 
weinig klopt. Ook blijken honden niet op hetzelfde 
ritme te verouderen als mensen. De wetenschappers 
hebben vergeleken de veranderingen die optreden in 
het DNA van labradors en mensen over de jaren heen. 
“Ze keken eigenlijk naar de DNA-methylatie, of het 
chemische proces dat bepaalt of bepaalde genen tot 
expressie komen. Dat proces kan positief beïnbvloed 
worden en veroudering tegengaan of, omgekeerd, 
de veroudering versnellen, Als een soort biologische 
klok.” Aldus professor dierengeneeskunde Broeckx 
van de UGent. Volgens het Amerikaans onderzoek 
blijkt dat de klok voor labradors heel snel tikt in het 
begin van hun leven en trager op het einde. Zo komt 
een labradorpup van 7 weken overeen met een baby 
van 9 maanden. Daarna gaat het proces snel. Rond 
zijn 1e levensjaar is de labrador een 30er, bij zijn 2e 
een 40er en bij zijn 3e verjaardag al bijna een 60 men-
senjaren oud. De onderzoekers zijn tot een nieuwe 
formule gekomen die wel een stuk complexer is. Eerst 
moet namelijk het natuurlijke logaritme worden bere-
kend van de leeftijd van je hond, uitgedrukt in jaren. 
Het onderzoek is niet zomaar 
spielerei maar van belang om 
verouderingsprocessen te 
doorgronden. “Welke genen 
spelen een rol en wat triggert 
die genen? Antwoord op die 
vragen kan helpen om te weten 
te komen hoe we gezonder oud 
kunnen worden”, zegt profes-
sor Broeckx,
Zeg nu zelf, wie wil er eigenlijk 
niet achter de antwoorden van 
die vragen komen. Awel, heb er 
uw voordeel aan!

KWARTAALRECEPT
Na de recepten uit de vorige gazetten nu twee om 
deze rubriek feestelijk af te sluiten. Niet alleen om-
wille van het al vergevorderde jaar 2019, maar ook 
om te zorgen voor ongetwijfeld onvergetelijke ver-
jaardagen. Happy Birthday Doggy’s; so long!

BACON BITEs
Ingrediënten: 

•	 3 kopjes volkorenbloem
•	 ½ kopje melk
•	 1 ei
•	 ¼ spekvet of plantaardige olie
•	 1 koffielepel lookpoeder
•	 4 sneetjes spek (in kleine stukjes)
•	 ½ kopje koud water

Bereiding:
1. Mix alle ingrediënten heel goed door elkaar
2. Rol de deeg uit tot een dikte van ongeveer 

een halve centimeter om daarna daaruit 
vormpjes uit te snijden

3. De vormpjes bakken in een voorverwarmde 
oven op 160 graden gedurende 35 á 40 mi-
nuten

Bites 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 

tarwemeel 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.
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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
Mertens Franky bvba

B-2370 Arendonk

Gsm +32(0)473 17 30 90
tr.merfra@skynet.be
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DE OGEN VAN DE HOND
Wij zien diverse kleuren, maar honden zien kleuren op 
dezelfde manier als iemand die kleurenblind is. Hon-
den zien slechts 27 kleurschakelingen, mensen met 
een normaal kleurzicht onderscheiden er wel duizend. 
Honden zien uitstekend violet, paars en blauw, maar 
zien daarentegen vrijwel alle andere kleuren in een 
geeltint. En blauwig-groen is voor hen wit.

Honden kunnen slechts details onderscheiden maar 
zijn wel weer bijzonder gevoelig voor de minste bewe-
ging in hun omgeving of op grote afstand. Honden ge-
ven hun volle aandacht aan alles wat op de grond en 
tussen grond en ooghoogte gebeurt maar letten vrijwel 
niet op wat er in de lucht gebeurt. Of in de bomen. Dat 
heeft een goede reden. Ze kunnen alleen maar jagen 
op iets dat op de grond loopt. Dus de rest is oninteres-
sant. De stand van de ogen bepaalt in welke reikwijdte 
een hond kan zien; het ene ras heeft een veel breder 
wereldbeeld dan het andere ras.

Deze totaal andere manier dan de onze om de wereld 
te zien, heeft dan ook bepaalde consequenties voor 
het gedrag. Honden kunnen er makkelijker toe wor-
den gebracht om snel voortbewegende objecten na te 
jagen. Katten, rennende kinderen, joggers, enzovoort, 
kunnen daardoor hele nare ervaringen met honden 
opdoen.

Doordat wij erfgrenzen als hekjes of struiken neerzet-
ten, ontwikkelen veel honden een overdreven terri-
toriumgedrag. Ze blaffen veel ‘om niets’. Vaak geeft 
dat klachten van buren. Ook kan menig bezoeker ver-
halen vertellen over zijn schrik van de aanstormende 
hond die zijn eigen gebied verdedigt. Zonder die erf-
grenzen zal een hond vaak minder fanatiek reageren 
en een bezoeker alleen maar onderzoekend tegemoet 
komen.

Ook voor de training van je hond heeft de manier 
waarop hij waarneemt consequenties. Zo zien hon-
den de kleinste verandering in een handbeweging , 
lichaamshouding of mimiek. Ze zien handgebaren op 
taillehoogte en lager beter dan handgebaren op oog-
hoogte en hoger. Lastig kan het zijn dat honden niet 
goed het verschil zien tussen vingers en aangeboden 
lekkers. Ze bijten te ver en veroorzaken onbedoeld 
pijn. Ze moeten dat verschil echt leren!

Het is belangrijk om met de zienswijze van de hond 
rekening te houden. Zintuigen zoals de ogen, kunnen 
een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van be-
paald (probleem) gedrag. Door goed te beseffen hoe 
de zintuigen van een hond werken, kan men onge-
wenst gedrag voorkomen!

Bij deze wil ik iedereen een vrolijk kerstfeest toewen-
sen en een goede jaarwisseling.

Tot 2020!
Adrienne.
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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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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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TALLANDERWANDELING
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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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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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