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GEWIJZIGDE TRAININGSTIJDEN
In verband met coronavirus zijn de reguliere trainingsuren, die op blad 2
van de gazet staat helemaal herzien. Tot nader te bepalen datum geldt
onderstaand schema. Achter de naam van de instructeur staat het terrein
vermeld.
Houd rekening met de gewijzigde tijden én neem alle voorgeschreven
maatregelen strikt in acht. SAMEN STERK TEGEN CORONA!
WOENSDAGEN			ZONDAGEN
BEGINNERS 19.00 tot 19.50 u
BEGINNERS 10.00 tot 10.50 u
* Belangrijke nota onderaan			

* Belangrijke nota onderaan

** Belangrijke nota onderaan			

** Belangrijke nota onderaan

*** belangrijke nota onderaan			

*** belangrijke nota onderaan

PUPS		

A-KLAS
B-KLAS
C-KLAS
DEB.		
RECR.		
PR 1		
PR 2 + VET.

19.00 tot 19.50u
20.00 tot 20.50u
20.00 tot 20.50u
20.00 tot 20.50 u
21.00 tot 22.00 u
21.00 tot 22.00 u
21.00 tot 22.00u
19.00 tot 19.50u

PUPS		

10.00 tot 10.50 u

A-KLAS
B-KLAS
C-KLAS
DEB.		
RECR.		
PR 1		
PR 2 + VET.

11.00 tot 11.50u
11.00 tot 11.50u
11.00 tot 11.50u
08.30 tot 09.30 u
08.30 tot 09.30 u
08.30 tot 09.30 u
10.00 tot 10.50u

LET OP!
* beginnersklas verloopt terug volgens het gekende ritme: drie lessen en
daarna doorschuiven naar de volgende groep (=puppyklas / overgangsgroep)
** honden ouder dan een 6 maanden schuiven WEL door naar de A-klas.
Houd hiermee rekening want het startuur, is verschillend aan de puppyklas.
*** Veteranen trainen mee met programma 2. Er wordt voor deze geleiders rekening gehouden met de oefeningen

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 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 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.
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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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Onze corona-experten hebben een prachtig opstartplan uitgewerkt
Route terrein A
hondentoilet

Terrein D

Terrein H

Terrein I
Terrein B
Terrein E

Route terrein E

Route toegang terrein A
Route uitgang terrein A

Route terrein B

Terrein E
Terrein B
Route Toegang terrein E
Route Uitgang terrein E

Route terrein F
Route terrein F

Route toegang terrein B
Route uitgang terrein B

Terrein F

Route terrein C

Terrein C

Circulatieplannen
Door een éénrichtingsverkeer te hanteren willen we de kans op besmetting zo klein mogelijk
houden. Op de hondenschool zal via een bewegwijzering dit éénrichtingsverkeer duidelijk
worden. Toch willen we vragen onderstaande plannetjes zeer goed te bekijken. Zo heeft u al
een idee
over Toegang
de toegangen uitgangswegen
van de terreinen + éénrichtingsverkeer naar de
Route
terrein
F
plasweide. We willen hier nog eens extra de nadruk op leggen. Dit éénrichtingsverkeer bent
Route
Uitgangook
terrein
F
u verplicht
te volgen,
wanneer
u hierdoor een omweg maakt naar de wagen. Er worden
meerdere velden in gebruik genomen, dus enige voorbereiding en oplettendheid van u is
gewenst.

Route plasweide

Route toegang terrein C

Route uitgang terrein C

Route terrein D

Terrein D

Route toegang naar de plasweide (u wacht in de wachtrij)
Route uitgang van plasweide

Route terrein G
Route Toegang terrein D
Route Uitgang terrein D

Route terrein I
Terrein G

Terrein I

Route Toegang terrein G
Route Uitgang terrein G

Route
terrein
HH
Route
terrein

Terrein H
Terrein H

Route Toegang terrein I
Route Uitgang terrein I

Route Toegang terrein H
Route Uitgang terrein H
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Corona
Dit keer eens iets ander verhaaltje van mij dan wat
jullie gewend zijn. De afgelopen paar maanden
was de hele wereld - en nog steeds -, in de ban
van de pandemie, genaamd corona. Ieder van ons
heeft dat anders ervaren en op onze eigen manier
er mee omgegaan. Voor mij was het in het begin
heel heftig. Voor diegene van jullie die niet weten
wat ik doe, zal ik even uitleggen. In het dagelijkse
leven is mijn werk bezorger bij apotheek Hapert
in mijn dorp waar ik woon. In het begin weet je
niet wat er gebeurd. Je leeft, maar eigenlijk wordt
je geleefd. Ineens mag je niks meer. Buiten dat
heel je sociale leven weg is, mag je met bezorgen
ook niks meer. Je gaat werken op afstand en met
handschoentjes. Dat met handschoentjes werken
is nog te doen, het zweet wel erg maar daar kan je
mee leven. Het contact met de mensen wat zo belangrijk is, is nu helemaal weg. De mensen waar
ik kom zijn allemaal hulpbehoevend en hebben
enorm veel zin in een praatje want ze mogen niemand zien en ze mogen nergens heen. Dit is erg
voor de mensen die hun medicijnen bezorgd willen hebben en dat waren de afgelopen maanden
veel mensen. Velen van hen zijn aan huis gekluisterd en durven niks. Als je aan de deur komt dan
doen ze pas open als je verder weg bent en het
liefst hebben ze het in de brievenbus. Dit wordt
nu wel iets beter maar met handschoentjes blijf ik
werken en afstand houden is ook heel belangrijk.
Dit was het een beetje over mijn werk.
Dit was niet het enige wat een enorme impact had
maar alles viel in een keer weg. We mochten ook
niet meer de grens over dus geen hondenschool
meer. Het missen van de hondjes en hun baasjes
was enorm. Je beseft nu wat een leuke hondenschool we hebben met een geweldig bestuur en
de geweldige collega-instructeurs. Het wordt wel
erg rustig in je leven tijdens een lockdown. Alle
evenementen worden afgelast, dus het evenement waar ik aan mee zou doen werd ook afgelast. Ik was - en ben nog steeds - in training om
de Alpe ‘d Huez op te lopen. Dit doen we voor de
kankerbestrijding en we gaan een jaar langer in
training om het volgend jaar wel te gaan doen. De
pagina blijft in tact en gaat een jaar langer door. Je
kan mij zoeken via www.opgevenisgeenoptie.nl
en dan mijn naam bij “zoeken” intypen. Het goede
van de lockdown was dat je wel gewoon buiten
mocht wandelen. Met mijn trouwe vriend Skip en
Uitgave HS Snuffel
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met mijn vriendin, die mijn trainingsmaat is maar
waar ik niet mee naar de Alpe ga, ben ik toch blijven trainen. Skip was bijna zover om voor brevet
te gaan en we waren ook ingeschreven voor de
sociale test. Helaas ging die niet door maar we
zijn blijven trainen en gaan nu als alles weer een
beetje normaal word vol voor de sociale test en
het behalen van ons brevet. Hopelijk kunnen we
blijven trainen met elkaar, want zonder jullie en
jullie hondjes wordt het toch zomaar stilletjes.
Groetjes Adrienne
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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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RESTERENDE ACTIVITEITEN 2020
De eerste activiteiten, die waren gepland, gingen van dit jaar nog normaal door. Daarna
gooide het Covid-19virus roet in het eten en werd de planning helemaal op zijn kop gezet.
Niets mocht meer en de hondenschool werd ‘plat gegooid’. Dat was een forse ingreep,
maar gelukkig is het normale leven zich aan het hervatten en worden getroffen noodmaatregelen versoepeld. Voorzichtig zijn trainingen weer hervat en kan met wat optimisme worden vooruit gekeken. Daarom staat hieronder de planning van wat er gedurende dit jaar
nog op de rol staat. Of en hoe de voorziene activiteiten doorgaan, is afhankelijk van dan
geldende voorschriften. Het ziet er naar uit dat in ieder geval tijdens activiteiten de social
distance van 1½ meter in acht moet worden genomen. Houd je aan deze regel en aan aanvullende regels!
Vakantie van woensdag 15 juli tot en met zondag 2 augustus
Augustus

Vrijdag 14

Makreel

September

Zaterdag 5
Zonda 6
Zondag 6
Zaterdag 12
Zondag 13
Zondag 20

Werkdag
08.00u
Overgang/Wedstrijd Recreanten
08.30u
Grote Prijs van België		
Wedstrijd Debutanten, Programma 1 en 2
10.00u
Wedstrijd Veteranen, Brevet en Sociale Test
10.00u
Belgian Winner

Oktober

Zondag 4
??? ??

Overgang/Wedstrijd Recreanten
Wandeling

08.30u
10.00u

November

Zondag 1
Zondag 8
Zondag 29
Zaterdag ??

Allerheiligen – GESLOTEN
Overgang/Wedstrijd Recreanten
Afhalen wafelverkoop
Wintercup

10.00u

December

Zondag ??
Zondag 6
Zaterdag 12

Wintercup
Overgang/Wedstrijd Recreanten
KPVA Kampioenschap Debutanten en
Programma 1 - terrein HS Snuffel
Zondag 13
KPVA Kampioenschap Programma 2
		   terrein HS Snuffel
Woensdag 23
Kersthappenning met bezoek Kerstman
		
Huldiging clubkampioenschappen

19.30u

10.00u
08.30u
10.00u
10.00u
19.00u

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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Planet Pet
Profine

Ma - Do - Zo
Di - wo - vr
Za

Gesloten
9.00/12.30
13.30/18.00
9.00 t/m 17.00
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UITSLAGEN OVERGANGEN
OVERGANGEN
Geleider
Juni
A-B
GUNTHER SMETS
MICH AERTS
DAVY PAESHUYSE
REINIER VAN LITSENBURG
NICK VAN BEECK
ELLEN MERMANS

Hond

Ras

Sen
Sam
Fleur
Georgia
Lana
Bram

DOBBERMAN
BORDER COLLIE
BORDER COLLIE
MINI AUSSIE
OLD ENGLISH BULLDOG
NEW FOUNDLANDER

4-kleurendrukwerk
in kleine oplagen
Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
enz. ...
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79

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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Column: normaal!
Tijdens de jaarwisseling klonken harde knallen en
waren felle lichtflitsen te zien. Dat geflits en geknal begon al in de vroege avond van de laatste
dag van 2019 en hield aan tot ver in de vroege
uurtjes van de eerste dag van dit jaar. Toen had
niemand kunnen bevroeden wat voor een bijzonder jaarbegin die lichtschijnselen en ontploffingen
gingen inluiden. Van het in humane coronavirus
was in de lage landen nog weinig tot niets gekend.
Wel was al wel Mexicaans bier met die naam een
beproefde drank en waren ook sigaren met die
merknaam alom bekend. Maar een virus met die
naam? Hoe snel dat veranderen kon, bleek snel.
Dat dit ook een heel grote impact zou hebben op
ons Snuffelhonden had zelfs ik niet kunnen bedenken. Awel ik hoef er niet over uit te wijden.
Voor jezelf kun je wel invullen wat dat vermaledijde virus heeft teweeg gebracht in de eigen omgeving. Ik heb intens te doen met jullie geleiders,
hun naasten en bekenden waar het virus zijn ellendige werking heeft geopenbaard.

Ik hoorde pas geleden dat de toekomst zal moeten worden ingevuld met het “nieuwe normaal”.

Toen ik dat hoorde, dacht ik: ‘Het nieuwe normaal? Doe toch normaal en houd rekening met
alles wat daarvoor nodig is!’
Dat is normaal!
Vro l’Lander

uitgaveSchema 2020
Nieuwe Hondengazet

Ik prijs me gelukkig dat in mijn bekendenkring
geen noemenswaardige ziekteverschijnselen
zijn geweest. Het blijft echter oppassen geblazen want voor men het weet is er sprake van een
tweede verwoestende virusgolf. Daarom laat uw
geleiders in ieder geval afstand bewaren van 1½
meter en bij de minst of geringste griepsymptomen thuis blijven. Neem, beste hondenmaten dan
zelf met je baasjes een pas op de plaats en bekommer om hen met alles wat in je is. Dat ben je
aan hen verplicht dat spreekt voor zich.
Op het moment dat ik dit schrijf, schijnt de zon in
volle glorie over het noordelijk halfrond en worden
ook de lage zeelanden overdag hels verwarmt en
zijn de nachten klam. Gelukkig keert de zon van
lieverlede weer richting evenaar en normaliseert
ook Snuffelland. Ik hoop dat de voorzichtig opgestarte trainingen na het zomerverlof weer vol kunnen worden hervat. Ook dat er daarna weer gezellig kan worden samengekomen in en rond het
clubgebouw. Dat wedstrijden weer mogelijk zijn.
Uitgave HS Snuffel

Dit is de tweede Nieuwe Hondengazet van dit jaar. De
eerste gazet werd alleen digitaal uitgebracht en is via
de website van de hondenschool te lezen én ook te
downloaden.
Deze gazet is weer een papieren versie en is met medewerking van Adriënne Schellens en Alex Schenning
tot stand gekomen. Beiden hebben weer toegezegd
geregeld hun bijdrage te leven. Dikke merci aan hun
adres.
Dit jaar komen er nog 2 gazetuitgaven. De gazetredactie ziet daarvoor met belangstelling kopie tegemoet.
De volgende uitgaven zijn voorzien:.
- begin oktober: kopie inleveren uiterlijk 15 september
en
- medio december: kopie inleveren uiterlijk 1 december.
Kopie graag op tijd kopie inleveren door die te sturen
naar één van de volgende mailadressen:
- info@fransen.be (Rudy Fransen).
- info@sopharshof.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

Jaargang 29

-

Nr. 2

www.hs-snuffel.be

De Nieuwe Hondengazet

SVEN MÖLLER-WILS
Vloer- en tegelwerken

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

opvoeding van dit dier niet moeilijk. Daarbij moet men
wel in het oog houden dat het hier om een herdershond gaat, dus een dier dat graag beweegt. Daarbij
gaat het niet alleen om een eenvoudige wandeling,
maar ook om activiteiten die meer inspanning vergen.
Eigenlijk hoort deze hond alleen in een gezin thuis,
waar iemand de tijd en de zin heeft zich actief met de
hond bezig te houden. U kunt dit ras goed trainen voor
gehoorzaamheidswedstrijden.
De vacht van de Australian Shepherd heeft in principe
weinig verzorging nodig. Gedurende de rui verhaart
de ondervacht: de losse haren moeten dan verwijderd
worden.

Ontstaansgeschiedenis
De Australian Shepherd, ook wel Australische Herdershond of Kelpie genoemd, komt vreemd genoeg uit
de Verenigde Staten. De hond is een kruising van de
Pyreneese Herdershond, de Collie, de Border Collie
en de inmiddels uitgestorven Smithfield. Tijdens deze
procedure verbleef het dier korte tijd als herdershond
in Australië, maar ging toen naar de Verenigde Staten
waar de fok in Californië werd voortgezet en afgerond.
Uiterlijk
De Australian Shepherd is een middelgroot dier met
een enigszins rechthoekig lichaam. De schofthoogte
van volwassen reuen ligt tussen de 50 en 57 cm, de
teven blijven 5 cm kleiner: 45 tot 52 cm.
De vacht heeft een halflange, steile of licht golvende
structuur waaronder zich een dichte ondervacht bevindt. Tijdens de rui verhaart deze, wat plukken losse
haren tot gevolg heeft. De vacht is meestal zwart,
zwart met roestbruin of rood gekleurd, maar ook andere kleuren komen voor. Witte aftekeningen of ‘tan’kleurige vlekjes komen veelvuldig voor en zijn volgens
de rasstandaard ook toegestaan.
Karakter
De Australian Shepherd is een evenwichtige hond.
Voor zijn werk als herdershond is hij zeer geschikt,
omdat hij gehard is en over veel uithoudingsvermogen
beschikt. Hij is intelligent, slim, leergierig en alert. Hij
gedraagt zich waaks, is zeer trouw en gehecht aan
zijn directe omgeving. Daarom is de hond in sommige
gevallen ook geschikt als gezinshond. Het dier moet
dan wel goed opgevoed zijn en een goed sociaal verdrag vertonen. Dan kan men hem zonder problemen
bij kinderen laten of in een gezin opnemen, waar ook
andere dieren of soortgenoten verblijven. Door de
aard van het dier stelt hij zich tegenover vreemden terughoudend op.

TOOGWIJZEN
Wat vind je van “Corona”?
Heb da merk nog nooit gesmoord
en die pinten pruim k’iek nie!
Houd me aan de sociale distance
mee ne frisse Hoegaarden.

Goede morgen!

Opvoeding en verzorging
Omdat de Australian Shepherd gemakkelijk leert, is de
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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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GRABBELPAS 2020
Met grote belangstelling werd er uitgekeken naar
de eerste vrijdag van augustus. De eerste voorbereidingen waren al gestart om op 7 augustus
enthousiaste kinderen te ontvangen op de hondenschool.
Echter, dit jaar geen Grabbelpas-time!
Reden: Het coronavirus en de in verband daarmee getroffen maatregelen.
Ondanks de maatregelen rond het coronavirus
heeft de jeugddienst van de gemeente Arendonk
toch een beperkt programma voor de zomer kunnen uitwerken. Heel begrijpelijk is dat het Grabbelpas-principe is aangepast. Jammer dat dit jaar
geen kinderen met hun viervoeters op de hondenschool kunnen worden ontvangen. Helaas, maar
alle begrip daarvoor.

www.hs-snuffel.be

Verzoek ONZE groenman
Mark van Hoppe
Het is gekend dat Mark van Hoppe er fier op is dat de
Snuffelterreinen er tip top bijliggen. Wekelijks is hij vele
uren bezig om het gras van de velden te kortwieken.
Daardoor kunnen de trainingen steeds goed verlopen.
De afgelopen periode is Mark echter geregeld niet óp
maar vóór zijn zitmaaier te vinden. Dat ziet hij toch
graag heel anders. Zijn dringend verzoek is dat ieder
die buiten de lesuren van de velden gebruik maakt
de toestellen niet op- of heel kort langs de grasmat
achter laat maar een eindje op de verhardingen. Deze
afspraak geldt al lang, maar wordt geregeld vergeten
na te komen.
Daarom deze OPROEP: Laat na gebruik van de speelvelden geen materiaal daarop achter. Zet dat terug op
de verhardingen.
Mark kan dan zonder problemen blijven zorgen voor
schoon biljardlaken groene grasvelden.

Volgend jaar herkansing.
Dan zullen Snuffelvrijwilligers weer heel graag
kinderen op speelse wijze wegwijs maken hoe te
gaan met hun honden.
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T

Mertens

B-237

Gsm +3
tr.me

Transport

Mertens Franky bvba
B-2370 Arendonk

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

L E G A R A G E D E
A
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S
PAUL SMETS - LUC VAN BYLEN
Nieuwbouw - Renovatie - Herstellen - Alle merken

Den Tobberd 20 - 2370 Arendonk    garagepoorten@paulsmets.eu
lucvanbylen@telenet.be
Uitgave HS Snuffel
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HOLLANDSE HERDERSHOND

Ontstaansgeschiedenis
De Hollandse Herdershond is een authentiek, oer-Hollands ras. Vroeger had men op het platteland van Nederland bij de herders en boeren een veelzijdige hond
nodig. Een manusje van alles dat weinig eisen stelde
en aangepast was aan het harde en karige bestaan van
die tijd. Uit die generatie is uiteindelijk ons ras “De Hollandse Herdershond” ontstaan.
De Hollandse Herdershond behoort tot de hoedende
herdershonden. Hij loopt hoofdzakelijk naast de schapen en niet erachter (drijven), zodat de schapen in alle
rust kunnen grazen.
Herders hebben eeuwenlang honden voor de fokkerij
geselecteerd die bij de kudde respect afdwongen zonder de dieren te verwonden. Het was verboden echt
dóór te bijten! Het is daarom zeer begrijpelijk dat een
hondenras van een dergelijke oorsprong over het algemeen een hoge bijtdrempel heeft.
De Hollandse Herdershond is niet zo’n bekende hond
en is dat nooit geweest, hoewel op honderden landschapsschilderijen, gravures en (foto)prentbriefkaarten
uit de 19de en 20ste eeuw duidelijk herkenbare Hollandse Herdershonden in onveredelde vorm te zien zijn.
Het bestand in Nederland wordt geschat op ongeveer
2.000 kortharen, 1.000 langharen en 750 ruwharen. In
het buitenland is een toenemende belangstelling voor
de “Hollander”.
Een bekende kynoloog schreef in 1910 over de Hollandse Herdershond: “... het meest in uiterlijk den wolf
nabijkomend.”
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van de baas. De rasstandaard noemt als karaktereigenschappen: aanhankelijk, gehoorzaam, volgzaam,
waakzaam, paraat, zeer trouw en betrouwbaar, weinig
eisend, met een groot uithoudingsvermogen (hij blijft vitaal tot op hoge leeftijd), steeds oplettend, actief en begaafd met de ware herdershondenaard. Ook komen we
in de algemene beschrijving de term “met intelligente
uitdrukking en levendig temperament” tegen. En deze
intelligentie mag niet onderschat worden.
Wolven leven in roedels met een roedelleider. De overige dieren in de groep hebben ieder hun eigen plaats,
de zogenaamde rangorde. De Hollander heeft ook nog
een sterk gevoel voor leiding en rangorde.
Opvoeding en verzorging
De Hollandse Herder is niet een hond voor iedereen.
Hij heeft een duidelijke leiding nodig. Als die leiding ontbreekt, dan neemt hij zelf het heft in eigen ‘poten’. Er is
een verhaal bekend van een Hollander die geheel zelfstandig een kudde, door de boer pas verkochte, lammeren weer thuis bracht! Hij heeft dus een consequente
opvoeding nodig. Het is niet nodig om hard tegen hem
op te treden. Hij is zeer stemgevoelig en gevoelig voor
stemmingen in huis. Een boos “nee” of “foei” maakt
meer indruk dan een ruk aan een ketting.
In alle delen van ons land kunnen gehoorzaamheidscursussen of takken van hondensport gevolgd worden.
De Hollandse Herdershond leert snel en kan daardoor
vrij snel tekenen van verveling vertonen. Zorg daarom
voor variatie in de oefeningen. Lange wandelingen,
naast de fiets meelopen, met de baas mee in de auto:
alles vindt hij fijn. Op deze manier ontwikkelt hij zich tot
een fijne kameraad. Het is dus een actieve hond voor
een actieve baas.
De ruwhaar moet tweemaal per jaar ‘geplukt’ worden,
d.w.z. dat het dode haar met de vingers uit de vacht getrokken worden. De vacht mag niet worden geschoren.
De vacht van de kort- en langhaar vraagt weinig onderhoud. Af en toe borstelen, maar in de verhaarperiode
wel dagelijks extra kammen en borstelen, is voldoende.

Uiterlijk
De Hollandse Herder is een middelgrote en vrij krachtig
gebouwde hond. De schofthoogte van de reuen ligt tussen 57 en 62 cm, die van de teven tussen 55 en 60 cm.
Reuen wegen gemiddeld 28 kg en teven gemiddeld 23
kg.
De Hollandse Herder is er in drie variëteiten: de korthaar, de langhaar en de ruwhaar. De kleuren variëren
van zilver- tot goudgestroomd en bij de ruwhaar is ook
blauwgrijs en peper-en-zout toegestaan.
Karakter
Zijn karakter maakt de Hollandse Herdershond geschikt
voor schepershond, politiehond of trouwe metgezel
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Wampenberg 66
2370 Arendonk
Tel. 014 67 85 49

Garage - Carrosserie
24/24u Self service tankstation

Ons aanbod jonge tweedehandswagens vind je op:       www.garage-d-l.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
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Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus
Union Royale Cynologique Saint-Hubert
Algemeen Secretaris VdA/Secrétaire-Général AdD: Laurent Johnny.

Sectie 4 B - Tijdelijke
regels
voor
Brevet
en GP2
Sectie 4 B - Tijdelijke
regels voor
Brevet en
GP2
De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf
1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw, op basis
van het akkoord van de experts van de GEES, dat zich
beroept op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie:
De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:
• het respecteren van de hygiënevoorschriften;
• activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
• het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor
mensen die tot risicogroepen behoren;
• het respecteren van de veiligheidsafstand;
• de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per
week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
• groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle
niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze
binnen- of buitenshuis plaatsvinden.
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Voor brevet:
• Oefening voorstellen van de hond: het betasten van
de hond valt weg
Voor GP2:
*•
Oefening
apporteren van een
vreemd
voorwerp: de geleider
voorziet in twee
verschillende eigen
voorwerpen
Oefening
vast
volgen:
Er wordt
gevolgd
met
vijf waaruit
slade keurders er één kiezen. In geval de oefening van GP1 ook een apport is, zal het tweede door de geleider
meegebrachte
voorwerp
gebruikt
worden.
lompunten (de vijf geleiders die in de rij staan) met
De keurders dienen erover te waken dat tijdens het verloop van de wedstrijd de regels van social distancing
een tussenafstand van vier meter.
gerespecteerd worden
Voor brevet:
* Oefening voorstellen van de hond: het betasten van de hond valt weg
* Oefening vast volgen: Er wordt gevolgd met vijf slalompunten (de vijf geleiders die in de rij staan) met een
tussenafstand van vier meter.

Voor GP2:
Section 4B - Dispositions temporaires pour le Brevet et le PO2
• Oefening apporteren van een vreemd voorwerp: de
geleider voorziet in twee verschillende eigen voorEn Brevet:
* Exercice Présentation du chien: palper ou caresser le chien est supprimé.
werpen
waaruit
de maximum
keurders
er één
kiezen.
Inun espace
ge* Exercice
suite en laisse:
Cinq points de slalom
(les cinq conducteurs
qui forment
la rangée) avec
de quatre mètres.:
val de oefening van GP1 ook een apport is, zal het
En PO2:
*Exercice
rapport d’un objet
étranger:
fournira deux
objets personnels différents,voorwerp
dont les juges en
tweede
door
dele conducteur
geleider
meegebrachte
choisissent un. Dans le cas où l'exercice du PO1 serait également le rapport d'objet, il faudra utiliser le 2ème objet
fournigebruikt
par le conducteur.worden.
Les juges
doivent
veiller à ce que lesdienen
règles de distanciation
sociale soient
respectées tout dat
au long du
concours. het
De
keurders
erover
te waken
tijdens
verloop van de wedstrijd de regels van social distancing gerespecteerd worden.

vzw VdA-AdD asbl-Wagenstraat 16,2490 Balen - BE0479.587.497-RPR Antwerpen, afdeling Turnhout-www.kkush.be-secretarisgeneraal@kkush.be

Stichtend lid

Membre Fondateur
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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
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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

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!

Taverne - Broodjeszaak

MOERENSTRAAT 89 - 2370 ARENDONK - Tel. 014 67 10 28
manoke-bakeliet@telenet.be

VERKOOP

ONDERHOUD
HERSTELLINGEN
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TUINBOUWMACHINES

BOSBOUWMACHINES

Veldenstraat
24
Asberg 4-6
2470 Retie

Tel.: 014 37 99 59
Fax: 014 37 39 32
info@vandeperrew.be
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Kwartaalrecept
Natuurlijk zijn in winkels hondensnacks te koop. Misschien is het wat moeilijk om snacks te vinden waar je
echt tevreden mee bent omdat bijvoorbeeld je hond
ergens allergisch voor is. Het is echter niet zo moeilijk is om zelf beloningen voor je hond te maken. Zelf
bepalen wat je er in stopt en hoe groot de snack is.
Vaak ook nog goedkoper dan kopen van kant en klare
koekjes.

www.hs-snuffel.be
kun je ook andere beloningen voor je hond maken.
Dankbaar werk. Zeker doen.
Vorig jaar heeft onze Snuffelhuiskok het kwartaalrecept geïntroduceerd om zelf hondenkoekjes te maken.
Op verzoek gebeurt dat ook dit jaar. Hieronder het eerste recept.

Voor het maken van snacks gebruik maken van de
oven. Er zijn ook droogmachines op de markt. Als je er
een hebt kun je die gebruiken in plaats van de oven.
De temperaturen blijven bij het gebruik van een droogmachine lager. Daardoor is echter meer tijd nodig om
de beloning ‘af te bakken’.
De meeste beloningen bestaan uit gedroogd of licht
gekookt vlees. Advies is om varkensvlees te gebruiken omdat dit als het onvoldoende verhit of gedroogd
is de ziekte van aujeszky kan veroorzaken. Daarom
advies te kiezen voor producten als kip, rund, lever,
niertjes, enz. Snijd het op het gewenste formaat, blancheer vervolgens in kokend water of stop het in de
droger. Drogen in de oven is ook mogelijk maar kost
veel energie. Als je dit toch wilt, zet dan de oven op de
laagste stand met de ovendeur op een kier zodat het
verdampte vocht weg kan. Als je iets meer tijd hebt

Kippen gehaktbrood
Ingrediënten


450 gram kip, fijn gehakt



175 gram gekookte rijst ( uit 53 gram ongekookte
rijst)



32 gram geraspte wortel



1 tl gedroogde oregano



1 tl gedroogde basilicum



2 el gedroogde peterselie



115 gram tomatenpuree

Alternatief: Rol er tussen je handen kleine balletjes van
en leg die op een met bakpapier bedekte bakplaat.
Bak ongeveer 15 minuten afhankelijk van de grootte.
Controleer tussentijds of ze niet al gaar zijn.
Deze beloningen zijn ongeveer 1 week houdbaar in de
koelkast en 3 maanden in de vriezer.

Verwarm de oven op 175 graden. Meng alle ingrediënten in een bak, kneed het goed.
Schep het mengsel over in een kleine cakevorm (10 *
20 cm) en druk het aan. Bak het vijftig minuten en laat
het helemaal afkoelen voordat je het verder bewerkt.
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