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Voor al je wedstrijden, wedstrijdboekje, socialisatietest en brevet kan je
terecht bij Carine, ze helpt je graag verder
wedstrijd@dewoef.be .
Opgelet:
De ledenkorting bij Zoomart is vervangen door een spaar punten systeem !
dank voor uw begrip.
Vertoont je hond gedragsproblemen kan je terecht bij onze onze instructeur en gedragstherapeute Carine Aerts.
Tel: 0476 86 38 54
Email: carine_aerts@hotmail.com
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Hallo beste hondenliefhebbers,
De zomer is weer voorbij en de dagen worden korter maar van het weer
mogen we nog niet klagen.
Ondanks de kortere en koude dagen die er aan komen, blijven we trainen
en wandelen met onze viervoetige vriend he. DEAL!
Allereerst wil ik onze clubkampioen van 2018 feliciteren. Een mooie en
welverdiende uitslag na het vele werk. Dit jaar is onze clubkampioen Jan
Haenegreefs geworden, net als in 2016. Dus goed bezig jongen en veel succes met de verdere wedstrijden.
Voor al de anderen een extra uitdaging en motivatie om zover te geraken.
Ook dit jaar was er weer een ledenfeest,… wat groter en mooier dan de
andere jaren maar 35 jaar hondenschool is dan ook niet niks en dan mag er
wel een speciaal feestje georganiseerd worden, vonden wij als bestuur.
Na 35 jaar kan onze hondenschool zeggen dat het plein waar we nu trainen
vanaf september 2018 eigendom is geworden van HS de WOEF. Dit kan
niet elke hondenschool zeggen en dit dankzij de inspanningen van iedereen
dus dank u allen.
De nachtwandeling zal dit jaar niet doorgaan door diverse reden maar op 1
december hebben we onze wedstrijd, dus inschrijven en vooral trainen is
de boodschap. Succes!
Om dit jaar in schoonheid af te sluiten hebben we nog onze kerstspecial
die door gaat op 12 december. Dus allen op zoek naar een mooie kerstoutfit, voor jou en je hond. Ook dit jaar is er een attentie voor de best verkleedde hond met baasje. Wij zorgen voor een gezellige en sfeervolle
omkadering met een hapje en drankje aan democratische prijzen om samen
de koude dagen van december wat te verwarmen.
Verder nog veel leesplezier en ook al is het nog maar oktober, alvast prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling.

Uw voorzitter
Bert
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Activiteitenkalender 2018
Vrijdag 5.1.2018

Nieuwjaarsdrink

Vrijdag 9.2.2018

Kampioenenhuldiging

Vrijdag 16.2.2018

Algemene Leden Vergadering

Zondag 18.2.2018

Carnaval Zwiebertjes

Zaterdag 17.3.2018

Ontbijt

Zaterdag 14.4.2018

Feest bestuur en instructeurs

Maandag 30.4.2018

Voorbereiding 1 mei wandeling

Dinsdag 1.5.2018

1 mei wandeling

Zaterdag 30.6.2018

BBQ

Woensdag 15.8.2018

Les

Zondag 26.8.2018

Clubmatch en prijsuitreiking

Vrijdag 7.9.2018

Ledenfeest 35j bestaan

Zaterdag 1.12.2018

Wedstrijd

Woensdag 12.12.2018

Kerstspecial

Woensdag 26.12.2018

Geen les

“Ons Woefje” Pg.-5-

Jg. 34

Oktober 2018

Honden en water
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Waar koop je een hond?
Als je weet welk type hond je wil, dan moet je nog beslissen waar je hem haalt. Je
kan een hond adopteren uit een asiel of kopen bij een erkende fokker of een particulier.
Een erkende fokker herken je aan zijn erkenningsnummer (het HK-nummer). Een
erkenningsnummer wijst erop dat de fokker voldoet aan de wetgeving, maar het is
geen kwaliteitslabel. Particulieren die sporadisch een nest hebben, hoeven geen
erkenningsnummer aan te vragen. Bij adoptie uit een Belgisch asiel is het dier vaak
al gecastreerd en heeft het medische controles gehad.
Ongeacht waar je je hond haalt, je mag je niet laten misleiden door een zielig
ogende pup of mooie praatjes van de verkoper. Wees even kritisch als wanneer je
een wagen of woning zou kopen. Het gaat tenslotte om een jarenlange verantwoordelijkheid.
Voorkom fraude en let voor een legale aankoop van een hond op volgende punten:
•
Koop geen hond via internet zonder dat je het dier gezien hebt.
•
Advertenties op algemene websites moeten een erkenningsnummer (HK
nummer) vermelden. Ga niet in op advertenties die geen of een vals HK-nummer
gebruiken of die een bestaand nummer misbruiken. De lijst van de erkende nummers en bijhorende adressen vind je op de website van de Dienst Dierenwelzijn.
•
Advertenties van particulieren vind je in gespecialiseerde media. Zij mogen niet adverteren op de algemene websites.
•
Ga langs bij de fokker en controleer de hygiëne en omstandigheden waarin
de honden leven.
•
Elke hond moet een paspoort hebben dat je onmiddellijk moet meekrijgen.
Het mag niet worden opgestuurd.
•
De afkomst van de hond kan je zien aan het paspoort. Het nummer van een
Belgisch paspoort begint met de letters BE. Alleen kweker-handelaars mogen honden invoeren.
•
Elke hond moet gechipt en geregistreerd zijn. De verkoper moet er voor
zorgen dat de hond op jouw naam komt te staan. Ga dit enkele weken na de aankoop
zelf na op www.dogid.be en vraag aan jouw dierenarts om het chipnummer te controleren.
•
Koop je bij een erkende kweker, dan moet je een garantiecertificaat krijgen.
Voor de aankoop van een gezonde en sociale pup let je ook hierop:
•
Hoe reageren de aanwezige honden op mensen en andere dieren?
•
Zijn alle honden gezond, proper en hebben hun uitwerpselen een vaste
structuur?
•
Mag je meerdere keren komen kennismaken en worden al je vragen beant“Ons Woefje” Pg.-7-
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woord?
•
Is de teef (moederhond) bij de pups?
•
Groeien de honden op in een huiselijke omgeving?
•
Zijn er bewijzen van gezondheidscontroles van de ouders aanwezig?
•
Is het een ras met veel risico op erfelijke of aangeboren ziektes en misvormingen? Vraag dan aan de fokker wat hij doet om problemen te voorkomen.
•
Hebben de fokhonden een goed leven?
Als je niet bekend bent met hondenfokkerij en handel, vraag dan hulp aan een dierenarts of expert bij de aankoop. Wees op je hoede als er veel rassen en nestjes
verkocht worden, en koop geen zielige hondjes, want dat houdt foute handel in
stand. Als je mistoestanden ziet, meld dit dan zeker bij de Dienst Dierenwelzijn.

Woordzoeker
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BELANGRIJK !

Kom steeds op tijd naar de hondenschool zodat U nog even uw
hond kan uitlaten voor U op het plein komt om de lessen te
volgen !
Dit telt ook voor de pups !
U zal uw hond groot of klein veel gemakkelijker onder appèl
krijgen.
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Wintertips voor je hond
De kerstverlichting fonkelt in de straten en de thermometers zakken stilaan tot onder de nul. Hier en daar al sneeuwvlokjes of ijskristallen: de
winter komt eraan! Ook tijdens dit seizoen wil je natuurlijk dat je hond
gezond en warm blijft.
Sneeuwpret
Net als hun eigenaars vinden veel honden in de sneeuw spelen dolle pret!
Daarbij happen ze weleens in de sneeuw en eten ze het koude ijsgoed op.
Dat kan op zich weinig kwaad, maar waak er toch over dat je hond geen
grote hoeveelheden binnen krijgt. Vanwege de kou kan het namelijk maagen darmklachten veroorzaken (misselijkheid, krampen, braken, diarree en
in sommige gevallen zelfs maagkanteling). Zorg dus dat je ook in de sneeuw
alert blijft en bewust en veilig speelt.
Zorg er na de sneeuwpret ook voor dat er geen sneeuw of ijspegeltjes
meer in de vacht van je hond blijven hangen en droog hem goed af. Zeker
bij langharige rassen kan dat wel eens voor irritaties zorgen.
Opgelet met strooizout
Wanneer er bij vrieskoude gestrooid wordt met wegenzout, kun je langdurig wandelen op die plekken best vermijden. Honden kunnen namelijk vervelende irritatieplekken op hun voetzolen en tussen hun tenen krijgen van
het strooizout, dat zelfs voor pijnlijke lichte brandwonden kan zorgen.
Laat je dier het toe om de voetzolen aan te raken, dan kun je proberen om
een beschermde laag zalf, wax of vaseline te smeren op en tussen de tenen
en voetkussentjes. Het voorkomt niet enkel irritatie van het strooizout,
maar gaat ook droge huid en kloofjes tegen. Spoel na het wandelen de
voetzolen wel goed af met lauw water of veeg met een vochtige doek de
poten schoon. Controleer na het wandelen ook altijd even de tenen en kussentjes op beschadiging. Zie je dat je hond snel irritaties krijgt en/of pijn
heeft, dan zijn hondenschoenen misschien een goed idee. Je kunt het aandoen en dragen ervan aanleren en trainen in huis, alvorens op wandel te
gaan. Vraag zeker advies en tips bij je dierenarts en/of hondengedragsdeskundige.
Ruitenvloeistof & antivries
Het is weer die tijd van krabben op aangevroren autoramen en het bijvullen van antivries tegen bevroren ruitenvloeistof in je wagen. Let op dat je
de flessen of bidons veilig opbergt en het reservoir van je
“Ons Woefje” Pg.-11-
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auto niet lekt. Antivriesmiddelen zijn namelijk vaak zoete vloeistoffen die
dieren graag oplikken. En de chemische goedjes zijn erg giftig en zelfs
dodelijk bij grote hoeveelheden.
Onderkoeling
Laat je hond op natte en koude dagen niet onnodig lang buiten. Verkort ook
de wandelingen. Honden mogen dan wel een dikke vacht hebben, toch zal
hun lichaamstemperatuur na verloop van tijd dalen, zeker als de dieren niet
meer in beweging zijn. Ze verbruiken dan veel extra energie om zichzelf te
proberen warm te houden.
Natte honden in koude temperaturen zijn dan ook zeker geen goed idee.
Wanneer de vacht van een hond nat is, verdwijnt de isolerende functie en
zal de hond te snel afkoelen, waardoor er kans is op onderkoeling.
Is jouw viervoeter een echte waterhond? Springt hij zelfs met koud en
guur weer nog graag in plassen of grachten? Zorg dan dat hij dit pas aan
het einde van de wandeling doet, of neem een handdoek of hondenbadjas
mee, zodat je hond snel droog en verwarmd kan zijn. Natheid en koude
samen zijn immers net als bij mensen voorboden voor ziek worden!
Op glad ijs
Let er op dat je hond niet zomaar over een bevroren plas, poel, vijver,
gracht of sloot wandelt. Ook honden glijden uit op ijs en kunnen zich lelijk
blesseren aan spieren, pezen en gewrichten. Bovendien bestaat er altijd
het risico dat je hond door het ijs zakt en in het koude water terechtkomt. Dat brengt niet enkel het gevaar van onderkoeling met zich mee,
maar ook een grote kans op verdrinking.
Door het ijskoude water gaan de spieren volledig verstijven en de bloedsomloop moeizaam verlopen, wat zwemmen ook voor honden onmogelijk
maakt. Het is daarenboven niet makkelijk voor dieren om uit het water
terug op het ijs te raken. Zelf waaghals spelen en de hond helpen, brengt
dan weer net die risico’s en gevaren voor jezelf mee. Alert zijn en vermijden zijn dus de boodschap!
Winterjas
Bij streng winterweer kan ook een extra jas of vest soelaas bieden. Of uw
hond een winterjas nodig heeft, hangt af van zijn vachttype en leefomstandigheden. Is je hond het niet gewoon om vaak buiten te komen bij erg
gure temperaturen, hou het dier dan binnen en verplaats je met de wagen.
Moet of wil je toch op stap, of het dier meenemen op wintersportvakantie?
Overweeg dan zeker extra bescherming en isolatie bij kort“Ons Woefje” Pg.-12-
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harige rassen en kleinere honden. Kies voor een winterjas of pakje dat
voldoende nauw aansluit en waterafstotend. Zo kan de lichaamswarmte
optimaal worden vastgehouden. De hond moet wel nog voldoende bewegingsruimte krijgen en de kledij mag nergens schuren. Hou je dier ook altijd in het oog en laat het nooit zonder toezicht in de winterkledij. Als hij
zich weet vast te werken in de jas of blijft hangen aan een voorwerp met
de stof, dan kun je meteen en makkelijk helpen.
Warme knusse plekjes
Zorg dat je hond, zeker bij vrieskou, op aangename plaatsen kan liggen en
rusten. Laat je huisdier(en) niet te lang of te vaak buiten bij koud en nat
weer, en zorg in huis voor warme, knusse en droge plekjes.
Wees zichtbaar
Zowel ’s ochtends als ’s avonds is de kans groot dat je met je viervoeter(s)
in het donker op pad bent. Zorg ervoor dat zowel jij als je hond(en) goed
zichtbaar zijn voor andere weggebruikers! Maak gebruik van hulpmiddelen
om jullie zichtbaarheid in het donker te verbeteren: reflecterend vestje –
tuig, halsband en leiband met reflecterende stroken – lichtgevende of
verlichte riem, halsband, tuig en leiband – veiligheidslampjes (zoals voor op
de fiets) – … Wandel ook altijd aan de correcte zijde van de weg en maak
gebruik van voetpaden en oversteekplekken.
Feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er vaak en veel gesmuld. Geef honden geen
restjes en zorg dat menselijke eetwaren voor hen onbereikbaar zijn. Trakteer hen in de plaats op wat lekker, natuurlijk kauwmateriaal of een gezonde hondensnack! Verwerk het lekkers in een leuk puzzel- of hersenwerkmomentje en stop het in een actieve voerbal voor extra pret.
Wees ook voorzichtig met decoratie en sfeerelementen. Kerstornamenten
lijken voor honden vaak op leuke speeltjes, maar zijn niet altijd veilig en
onschuldig. Vermijd giftige of onveilige decoratie en zorg dat gevaarlijke
versiering (slingers, verlichtingskabels, kerstballen, …) buiten het bereik
van huisdieren wordt opgehangen.
Vuurwerk
Als mensen feesten, wordt er weleens vuurwerk afgeschoten. Veel honden
zijn bang voor de luide knallen en kunnen niet plaatsen wat het is en waar
het vandaan komt. Omdat het slechts één keer of enkele keren per jaar
voorkomt, is het ook niet makkelijk om hen te leren wat het is en hen eraan
te laten wennen. Toch kun je
vooraf thuis aan de slag met
“Ons Woefje” Pg.-13-
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geluidsopnames van vuurwerk, onder begeleiding van een hondengedragsdeskundige. Verder is het belangrijk dat je zelf rustig blijft en een steun
bent voor je trouwe viervoeter. Hou je hond bij voorkeur binnen, zodat hij
niet kan uitbreken als hij in paniek slaat. Zet achtergrondmuziek of televisie op om afleiding te bieden voor het vuurwerkgeknal. Vraag aan je dierenarts raad als je hond heel angstig is en baat zou kunnen hebben bij
kalmerende hulpmiddelen.
Microchip & registratie
Natuurlijk is het tijdens alle perioden van het jaar belangrijk dat je hond
gechipt en geregistreerd is, maar laat tijdens een volgende controle bij de
dierenarts voor alle zekerheid nogmaals de chip en gegevens van je huisdier(en) nakijken: kloppen alle adresgegevens, klopt de chipnr. met registratie in het boekje, … ?
Bij vuurwerk (of testvuurwerk vooraf) met oudjaar breken er vaak honden
uit, waarvan de chipgegevens ontbreken of verkeerd zijn. Dat maakt het
voor de politie of opvang erg moeilijk om de juiste eigenaars tijdig op te
sporen.
Ook als je van plan bent om je hond mee te nemen op wintersportvakantie
is het heel belangrijk dat alle vaccinaties in orde zijn, en zijn paspoort,
chip en registratie volledig kloppen. Vraag tijdig advies aan je dierenarts.
Mee in de wagen
Mag je hond mee op skitrip? Of is het te koud om te wandelen, maar mag
hij wel mee op verplaatsing? Dan is het belangrijk om de hond op een veilige en aangename manier mee in de wagen te nemen en vervoeren. Test
vooraf zeker voldoende of je hond niet wagenziek wordt.
Je hond veilig transporteren in de wagen kan door middel van een hondenrek, bench of reismand te plaatsen in de wagen, als hij dat vooraf al heeft
geleerd en aangenaam vindt. In en uit de auto kan eventueel via een degelijke loopplank, als dat medisch nodig is of de hond bang is om in de hoogte
te stappen of springen.
Zit je hond liever vrij in de auto? Dat kan via de daarvoor speciaal gemaakte hondenautogordels.
Ga vooraf ook altijd na wat de wetgeving van het land van bestemming rond
honden is, en of honden zijn toegelaten op de bestemmingsplek.
Evident maar zeker niet te vergeten zijn uiteraard het paspoort en bewijs
van vereiste inentingen.
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Ronny Verberne
Multiwear bvba
Sellekaertsstraat 20
B-3900 Overpelt
T 011 80 21 98
M 0475 64 37 58
ronny@multiwear.be

“Ons Woefje” Pg.-15-

Jg. 34

Oktober 2018

Lachertjes
Alternatieve geneeskunde
Hendrik komt bij zijn psychiater en zegt
"Ik heb een probleem, dokter. Iedere keer als ik naar bed ga, denk ik dat
er iemand onder zit. Ik ben zo bang..... ik denk dat ik gek word".
De psychiater stelt nog enkele bijkomende vragen en besluit dan....
" Kom een jaar lang, drie maal per week in behandeling bij mij, en dan
zullen we er wel in slagen om die angsten te bedwingen."
"Hoeveel rekent u ?"
"50 Euro per bezoek.", antwoordt de psychiater.
"Ik zal erover denken", zegt Hendrik.
Zes maanden later treft de psychiater Hendrik toevallig op straat en
vraagt
hem "Waarom ben je nooit meer langs gekomen voor behandeling van je
angsten?"
"Nou, 50 Euro per bezoek, drie maal per week en dat een jaar lang is een
hele hoopgeld voor een arme sloeber als ik.
Onze cafébaas van op den hoek genas me voor 10 Euro "!
" Echt ????? En hoe, als ik vragen mag, heeft die cafébaas je genezen?"
"Hij zei me dat ik de poten van onder mijn bed moest zagen !
. . . . Er kan nu niemand meer onder !!!"

Er komt een man bij de waarzegster, en hij vraagt: "Wat gaat er gebeuren?"
De waarzegster kijkt langdurig in haar glazen bol, en zegt:
"Morgen overlijdt uw schoonmoeder plotseling!"
"Ja... ja..." zegt de man, "dat weet ik wel... maar word ik ook vrijgesproken?"
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Opgepast met vooroordelen over kleine honden!
Ik woon op een appartement dus ik neem een kleine hond, kleine honden
hebben minder nood aan lichaamsbeweging, grote honden hebben meer
plaats nodig,… In dit artikel leggen we uit waarom deze vaak hardnekkige
vooroordelen niet kloppen.
Een heel bekend voorbeeld: de Jack Russell
Deze kleine viervoeter zien we vaak in gezinnen waar hij helemaal niet
past. Veel mensen weten namelijk niet dat ze een jachthond in huis hebben, meerbepaald een terriër. Maar wat is een terriër eigenlijk? En wat
betekent dit?
Terriërs werden oorspronkelijk gefokt om prooien uit hun hol te jagen. De
naam is afgeleid uit het Latijnse “terra”, wat aardebetekent. Hun manier
van jagen bestaat erin de prooi te achtervolgen en wanneer die in zijn hol
kruipt, luid te blaffen aan de ingang van het hol zodat de prooi alsnog uit
zijn hol probeert te ontsnappen. Je kan je dus best voorstellen dat je redelijk snel, koppig en volhoudend moet zijn om uit te blinken in deze jachttechniek. Helaas zijn dit voor sommige mensen net kwaliteiten die ze liever
niet zien en is het soms zelfs een reden om hun hond af te staan. Hondengedragsdeskundigen krijgen regelmatig terriërs over de vloer die overmatig blaffen, fietsers najagen, hyperactief zijn, enz. Dit gedrag is dan wel
ongewenst voor de eigenaar, maar eigenlijk is het doodnormaal gedrag voor
een terriër.
Elke hond is anders!
Hoewel de opvoeding een grote rol speelt in het gedrag van een hond en
elke hond anders is, mag je nooit vergeten dat een hond bepaalde kenmerken bezit doordat hij afstamt van een bepaald ras. Ook het karakter van
de ouders wordt gedeeltelijk doorgegeven aan de pups (en het is vrijwel
onmogelijk te voorspellen welke karaktertrek precies doorgegeven zal
worden)! Veel mensen stellen het sterke karakter van een terriër niet altijd op prijs. Bovendien houden te weinig baasjes rekening met de behoeften van hun hond en bieden ze hem zelden de mogelijkheid om zijn behoeften te vervullen. Als we hem niet de mogelijkheid bieden om deze behoeften te bevredigen, dan zal de hond zelf een manier zoeken! Achter fietsers jagen, graven in de tuin, schoenen of meubels kapotbijten,… De lijst is
lang.
Daarom is het ongelooflijk belangrijk om op voorhand goed
“Ons Woefje” Pg.-17-
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na te denken over de verwachtingen die je hebt van jouw toekomstige
hond. Onze praktische gids kan je helpen de juiste vragen te stellen voordat je beslist een hond in huis te halen.
Een grote hond neemt meer plaats in…
Fout. Sommige grote honden zijn heel kalm en beheerst en zullen daardoor
eigenlijk minder plaats innemen dan een kleine actieve hond. Hoewel een
Duitse Dog gemakkelijker een tafeltje omver zal stoten wanneer hij zich
draait of wanneer hij blij kwispelt, hoeft de grootte van de woning niet
altijd evenredig te zijn aan de grootte van de hond. Honden die buitenshuis
voldoende (vrije) lichaamsbeweging krijgen, zullen binnenshuis rustiger zijn
en dus wat minder plaats nodig hebben.
Een grote hond die op een boerderij leeft met verschillende hectaren land
ter beschikking maar die zijn dagen eenzaam doorbrengt zonder baasje of
andere honden, zal niet gelukkiger zijn dan een grote hond die samen met
zijn baasje in de stad woont en die voldoende mentale en fysieke uitdagingen krijgt.
Ik loop geen marathons, maar ik wil wel een actieve hond!
Ben je zelf niet bepaald een atleet maar heb je wel gekozen voor een ras
dat veel beweging nodig heeft, overweeg dan je hond te kopen bij een fokker die geen honden uit werk- of sportlijnen fokt maar eerder uit showlijnen. Deze showlijnen zijn doorgaans rustiger en vragen iets minder sportieve inspanningen van de eigenaar. Dat wil uiteraard niet zeggen dat deze
honden helemaal geen uitdagingen nodig hebben! Kies voor een puppy van
rustige ouders en vraag de fokker een puppy voor jou uit te kiezen die wat
rustiger is. Een goede fokker is elke dag met zijn honden in de weer en kan
jou het beste advies geven! Maar vergeet niet: elke hond heeft zijn dagelijkse behoeften die vervuld moeten worden. Doe je dat niet, dan zullen
vroeg of laat gedragsproblemen de kop op steken.
Hopelijk heb je alvast wat nuttige informatie uit dit artikel kunnen halen
en ben je geprikkeld om je verder te verdiepen in de wereld van je toekomstige metgezel. Durf jezelf de juiste vragen te stellen en informeer je
grondig over jouw toekomstige hond om ten volste van dit prachtige avontuur te kunnen genieten!
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Sudoku puzzels

Lachertjes
Zoon: "Papa, ik ben verliefd en ik wil met deze geweldige meid gaan daten!"
Vader: "Dat is geweldig zoon. Wie is zij?"
"Zoon: "Het is Sandra, de dochter van de buurman".
Vader: ".. Ohhh, ik wou dat je dat niet had gezegd, nu ik moet je iets vertellen
zoon, maar je moet beloven dat je je moeder niets vertelt. Sandra is eigenlijk je
zus!"
De jongen is teneergeslagen.
Een paar maanden later ..
Zoon: "Papa, ik ben weer verliefd en deze is nog mooier!"
Vader: " Dat is geweldig zoon. Wie is zij?"
Zoon: "Het is Angela, de dochter van de andere buurman."
"Vader: "Ohhhh Ik wou dat je niets had gezegd, Angela is ook je zus!"
De zoon was zo boos, dat hij toen naar zijn moeder stapte.
Zoon: "Mama ik ben zo boos op papa, Ik werd verliefd op 2 meisjes uit de straat,
maar ik kan met geen een van hen verkering hebben, want papa is hun vader!"
De moeder omhelst hem liefdevol en zegt:
"Mijn zoon, je kunt verkering hebben met wie je wilt. Hij is niet je vader!"
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Hondentaal
Mensen communiceren vooral met gesproken taal. Wanneer wij praten,
begrijpt de hond niet wat wij zeggen. De hond begrijpt de klanken. Ze kunnen vaak geen onderscheid maken tussen bijvoorbeeld “zit” en “fit”. Ze
begrijpen ook de toon, ze kunnen onderscheidt maken tussen een vriendelijke en een kwade toon. Honden kunnen niet praten met woorden. Ze gebruiken lichaamstaal om te communiceren. Een hond communiceert door
middel van:

Zijn mimiek, gelaatsuitdrukking. Hij maakt gebruik van zijn
ogen, stand van zijn oren, optrekken van de lippen, het laten zien
van de tanden

Zijn lichaamshouding. Hij verstart zijn lichaam. Hij kan zijn
houding hoger maken dan normaal. Hij kan zijn houding lager maken dan normaal

De houding en de beweging van zijn staart. (zie soorten kwispels)

Zijn manier en snelheid van bewegen.
Honden maken ook gebruik van geluiden, zoals piepen, janken, grommen en blaffen. Ze communiceren ook door middel van aanrakingen en
geur. Een kwispelende staart betekent niet altijd dat een hond vriendelijk of blij is, het is alleen een teken dat de hond contact cq interactie met je heeft.
SOORTEN KWISPELS

Brede waaier kwispel. Dit is een vriendschappelijk kwispel.

Zwabber kwispel. Dit is een vriendschappelijke kwispel en
wordt door de hond ook gebruikt als kalmerend signaal, agressieremmer.

Lage kwispel, staartwortel vast, slechts het staartpuntje beweegt. Dit is een vriendschappelijke, onderdanige kwispel en ook
een agressieremmer.

Propelor kwispel. De staart draait als een proppelor rond, van
boven naar beneden. De hond is niet zeker van zijn positie, moet
ik onderdanig of dominant zijn. Deze kwispel kan ook op stress
duiden.
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Stijve hoge kwispel met een kleine, korte uitslag, soms alleen
een trilling. Deze kwispel getuigt van dominantie of agressie.
Dan kan een hond ook kalmerende (of stress) signalen laten zien, zoals:








Gapen
Hijgen
Trillen
Uitrekken
De bek aflikken
Tongelen, dit is het voorste puntje van zijn tong uitsteken en
weer intrekken, vaak kijkt de hond dan ook weg
Voorpoot heffen
Staart in lagere houding dan normaal
Zijn lijf lager dan normaal
Oren naar achteren
Hoofd wegdraaien, schouders intrekken (vermijdingsgedrag)
Zonder aanleiding aan de grond gaan snuffelen
Wegkijken
Krabben terwijl de hond geen jeuk heeft
Kleine plasjes laten lopen
Dreigsignalen van de hond zien er als volgt uit:
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Mondhoeken naar voren trekken
Lip optrekken en de voorste tanden laten zien
Grommen
Oren naar voren
Strak aankijken, dit noemt men fixeren
Hoge lichaamshouding, rugharen die omhoog staan
Staart in hogere houding dan normaal
Zijn lichaam verstijft, verstarren
Strakke loop
Blaffen
Sneppen, bijtintentie zonder de ander te bijten
Hoe kan men zien dat een hond bang is?



Lage houding, de hond
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mogelijk
Staart laag of tussen de poten
Oren naar achteren
Trillen
Urine laten lopen
Hoe kan men zien dat een hond wil spelen?

Het spel begint met de speluitdaging, bijvoorbeeld de spelboog. De
hond zakt door zijn voorpoten op de grond met zijn achterlichaam
omhoog. Zie afbeelding hiernaast. De hele houding van de hond laat
zijn vriendschappelijke bedoeling. De oorschelpen zijn opzij gedraaid. Er zijn geen tanden zichtbaar. Brede kwispel. Deze brede
kwispel is heel goed te zien bij bijvoorbeeld Labradors, maar veel
minder bij andere rassen zoals de Whippet of the Greyhound.
Incidenten
Incidenten zijn vaak het gevolg van een verkeerde reactie op de lichaamstaal van de ander. De hond en mens begrijpen elkaar niet
en/of omgekeerd. Een hond kan op verschillende manieren op een
conflict reageren. De hond kan het conflict negeren, hij kan vluchten,
verstijven van angst of vechten. De hond zal naar gelang zijn vroegere ervaringen één van deze strategieën kiezen.
Agressie is normaal gedrag en behoort tot de normale communicatie
van honden. De hond kan agressie vertonen uit angst, pijn, prikkelbaarheid of frustratie.
Het kan ook aangeleerd gedrag
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zijn. De hond heeft geleerd dat als hij zich agressief gedraagt, dit
hem iets oplevert. Bijvoorbeeld: men loopt weg van de hond of men
laat de hond dan met rust.
Hoe een hond op een bepaalde situatie zal reageren, is afhankelijk
van een aantal factoren:
Het karakter van de hond. De genetische aanleg
De opvoeding en de socialisatie
De sociale status van de hond binnen het gezin
Eerder opgedane ervaringen.
Een hond die bedreigd wordt, zal naargelang de omstandigheden:

Vluchten
Verstarren, verstijven of bevriezen
Dreigen (dit is een waarschuwing)
Bijten
Honden bijten gewoonlijk niet zomaar. Voor honden tot bijten overgaan, hebben ze eerst dreigsignalen laten zien. Honden bijten niet alleen wanneer ze zich bedreigt voelen. Ze hebben er ook wel een reden voor, maar die is voor ons mensen niet altijd duidelijk.
Wanneer kunnen honden bijten:
Uit verdediging van hun voedsel, speelgoed of slaapplaats
Uit verdediging van hun pups of hun eigenaars
Uit angst
Wanneer men ze straft
Wanneer men ze pijn doet.
Een hond in het gezin
Het is belangrijk om je eerst goed te laten informeren over het ras,
de plaats van herkomst, de leeftijd en het geslacht, voordat je tot
de aankoop van een hond
overgaat. Het is belangrijk om
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te zorgen voor een goede socialisatie en gewenning. Daarnaast is een
correcte en consequente opvoeding essentieel. Socialisatie is het leren omgaan met andere levende wezens, zoals mensen, honden, andere dieren en voorwerpen. De pup moet hiermee zoveel mogelijk positieve ervaringen opdoen in verschillende omgevingen. Opvoeden en
socialiseren gebeurt vanaf het prille begin en loopt gedurende het leven van de hond verder. Opvoeden betekent de pup een aantal begrippen bij brengen en hem leren wat mag en wat niet mag. Een goede
hondenschool kan daarbij helpen. Het basisprincipe van een positieve
opvoeding is, beloon goed gedrag en negeer ongewenst gedrag. Men
kan een hond belonen met voedsel, een vriendelijk woord, spel of een
aai.

Lachertje
Opstel papa is weg!

door Jefke, 8 jaar, 2de leerjaar

Mijne papa is tafgebolt en volgens mama met een jonk dinkske.
Mijn mama schijt nu van em. Ons huis moet nu verkogt worde.
De helft is voor papa. Tenminste, van tgeen dat er ooverschied nadat de
leening aan de bank is trugbetaalt.
Mama staat aan den dop. Ze zegt dat ze moet beiklusse.
Vorige week is ze daarmee begonne.
Sindsdien komt ier elk uur van den dag nen andere vent tuis. Mama zegt
dat die de slaapkamer helpt opkuise.
Da moet eel zwaar werk zijn, want er wort veel bij gekreunt en gekermt.
De meeste van die manne roepe alteid: ?Ik kom, ik kom?. Maar ksnap da
nie. Ze zijn tog al daar.
Waarom moete ze dan nog komme? Die grote van gisteren riep zelfs: ?En
nu langs agter?.
Maar ze zijn elemaal nie naar agter geweest want kep den trap naar agter
nie hoore krake.
Mama zegt da ze nu veel gelt verdient op aare rug. Maar ik hep daar nog
geen briefkes op zien hange.
Mesgien plukt ze ze daar af voor ze naar beneeje komt?
Volgende week kreig ik ne i-pod ne blinkende me alles daarop!
Da ons mama nog maar veel opruimt.
Dan hep ik snel ne schoonen auto.
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Te koop: Tick key, ideaal voor het perfect verwijderen van teken
bij mens en dier!!!

Verkrijgbaar bij instructeur Henri (Cox)

*Vakkundige vachtverzorging van alle rassen.
*Verkoop van verzorgingsproducten.
*Gratis demo puppyverzorging tot 4 maanden.
*Gratis vachtverzorgingsadvies.
*Enkel op afspraak.
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Clubmatch

Puppyklas
Eerdekens

Johan

Robbie

Labrador

76/80

Vinken

Elke

Jasmijn

Mechelaar

71/80

Janssen

Jom

Indie

Duitse Staander

77/80

Van Geneygen

Renate

Marley

Am. Staf

64/80

Van Nieuwenhuysen

Lily

Socks

CV

70/80

Cupers

Niels

Ziva

Bordeaux Dog

64/80

Krupa

Laura

Ruby

Labrador

73/80

Vanheeswyck

Ine

Harley

Golden Retriever

54/80

De Bock-Schagen

Karin

Charlie

Golden Retriever

65/80

Baeken

Rudy

Skye

Border Collie

68/80

Pl. 2
Pl. 1

Pl. 3

A klas
Thijs

Ive

Max

Labrador

30/40

Wallers

Davy

Gismo

Amerikaanse Bully

afw.

Hendriks

Geert

Toots

Schnauzer

32/40

Bertels

AnneMarie

Qamiel

Duitse Staander

39/40

Loomans

Wim

Lily

Rotweiler

37/40

Musardo

Anita

Skye

Schotse Collie

39/40

Witters

Joke

Tibo

Havanezer

39/40

Baeten

Monique

Ona

Labrador

41/40

Martens

Melissa

Misty

Border Collie

34/40

Verpoorten

Linda

Boi

Australische Herder

21,5/40

Bal

Anja

Odin

Border Collie

29/40
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B klas
Martens

Theo

Hidde

Riesenschnauzer

afw.

Peeters

Ronny

Bo

Border Collie

72/80

Valkenborghs

Anouk

Melle

Weimaraner

afw.

Haenegrifs

Jan

Lifou

CV

76/80

Van Bokhoven

Henriëtte

Kiyo

Labrador

72/80

Volders

Anke

Rex

Border Collie

68,5/80

Jones

George

Odette

Engelse Bulldog

72/80

Cuypers

Gunther

Shelby

Teckel

afw.

Sleven

Robin

Guus

Riesenschnauzer

66/80

Mertens

Raf

Mats

Toller

afw.

Ruyten

Patrick

Bodro

Gordon Setter

72/80

Pl. 3
Pl. 1
Pl. 2

C klas
Bellinkx

Nicole

Layka

Border Collie

81/100

Volders

Anke

Luna

Border Collie

73/100

Vander Aerschot

Jolien

Beca

CV

afw.

Hendrikx

Jaak

Pandora

Konings Poedel

66,5/100

Martens

Patrick

Oscar

Golden Retriever

74,5/100

Wouters

Helga

Kito

CV

36/100

Vangrinsven
Dirikx
Boonen
Colla
Winters
Mentens

Margo
Inne
Rita
Cathy
Eddy
Michel

Queba
Vino
Mirza
Aika
Kengi
Aiko

CV

96/100
67/100
82/100
43/100
67/100
90/100
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Debutanten
Vander Aerschot

Jana

Daico

CV

84/100

Ketels

Danny

Elby

Golden Retriever

73/100

Beckers

Peter

Nando

Duitse Herder

99/100

Winters

Theo

Nero

Labrador

95/100

Broek

Anoushka

Angie

Australian Shepherd

93/100

Bergmans

Jan

Lara

CV

87/100

Franssen
Luxton
Poelmans
Wijnen
Tielemans
Verhoeven

Nadine
Marc
Ruddi
Catho
Anja
Sus

Pastis
Olly
Bo
Pixie
Quinto
Thor

Grand Basset
Rottweiler
Berner Sennen
Dwergschnauzer
Toller
Labradoodle

93/100
89/100
65/100
afw.
58/100
50/100

Jan
Ronny
Donald
Bart
Carine
Ivo
Dominiek

Fouli
Sam
Luca
Luna
Osjka
Zoora
Oxan

CV
Border Collie
Border Collie
Border Collie
Border Collie
Mechelaar
Mechelaar

96/100
67/100
88/100
85/100
85/100
91/100
94/100

Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

Programma 1
Haenegrifs
Bosmans
Philippe
Janssens
Aerts
Ceyssens
Hoogmartens

Pl. 1

Pl. 3
Pl. 2

Brevet
Verhoeven Frans
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Wedstrijduitslagen debutanten
01 / 07 / 2018
Vander Aerschot Jana
29 / 07 / 2018

De Wimpelse
CV
De Kempische Kwispel

Daico

71 / 100

Vander Aerschot Jana

CV

Daico

62 / 100

Winters Theo

Labrador

Nero

82 / 100

Bergmans Jan

CV

Lara

88 / 100

04 / 08 / 2018

De Schalkse HV

Vander Aerschot Jana

CV

Daico

52 / 100

05 / 08 / 2018

Moldernete

Broek Anoushka

Australian Shepherd

Angie

93 / 100

01 / 09 / 2018

De Kriekel

Bergmans Jan

CV

Lara

96 / 100

Broek Anoushka

Australian Shepherd

Angie

86 / 100

Winters Theo

Labrador

Nero

92 / 100

Beckers Peter

Duitse Herder

Nando

95 / 100

Vander Aerschot Jana

CV

Daico

48 / 100

Franssen Nadine

Grand Basset Griffon Vendeen

Pastis

90 / 100

16 / 09 / 2018

Neerpelt

Broek Anoushka

Australian Shepherd

Angie

90 / 100

Franssen Nadine

Grand Basset Griffon Vendeen

Pastis

91 / 100

Bergmans Jan

CV

Lara

95 / 100

Winters Theo

Labrador

Nero

90 / 100

Wedstrijduitslagen programma 1
1 / 07 / 2018
Aerts Carine
Hoogmartens Dominiek
8 / 07 / 2018
Ceyssens Ivo
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Border collie
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Leuven
Mechelse herder

Osjka
Oxan
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14 / 07 / 2018
Aerts Carine
14 / 07 / 2018
Ceyssens Ivo
22 / 07 / 2018
Ceyssens Ivo
4 / 08 / 2018
Ceyssens Ivo
5 / 08 / 2018
Ceyssens Ivo
12 / 08 / 2018
Hoogmartens Dominiek
Aerts Carine
15 / 08 / 2018
Ceyssens Ivo
Aerts Carine
18 / 08 / 2018
Ceyssens Ivo
25 / 08 / 2018
Ceyssens Ivo
2 / 09/ 2018
Ceyssens Ivo
16 / 09 / 2018
Ceyssens Ivo
29 / 09 / 2018
Ceyssens Ivo
Aerts Carine

Roosdaal
Border collie
Berlaar
Mechelse herder
Sint-Truiden
Mechelse herder
De Schalkse
Mechelse herder
Moldernete
Mechelse herder
Ter Schelde
Mechelse herder
Border collie
Stevoort
Mechelse herder
Border Collie
Olmenhof
Mechelse herder
VHV Meerhout
Mechelse herder
De Kriekel
Mechelse herder
Neerpelt
Mechelse herder
Lille
Mechelse herder
Border Collie

Osjka

75 / 100

R’Zoora

77 / 100

R’Zoora

67 / 100

R’Zoora

63 / 100

R’Zoora

78 / 100

Oxan
Osjka

78 / 100
89 / 100

R’Zoora
Osjka

88 / 100
77 / 100

R’Zoora

77 / 100

R’Zoora

73 / 100

R’Zoora

73 / 100

R’Zoora

66 / 100

R’Zoora
Osjka

73 / 100
75 / 100

Wedstrijduitslagen programma 2
15 / 08 / 2018
Plessers Tiny
25 / 08 / 2018
Plessers Tiny
26 / 08 / 2018
Plessers Tiny
“Ons Woefje” Pg.-33-

Stevoort
Briard
VHV Meerhout
Briard
Vlijtingen
Briard

Macho

97 / 150

Macho

113 / 150
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2 / 09 / 2018
Plessers Tiny
15 / 09 / 2018
Plessers Tiny
22 / 09 / 2018
Plessers Tiny

De Kriekel
Briard
De Snuffel
Briard
Flemalois
Briard

Overgangsproeven A > B
Sleven Robin
Jones George
Mertens Raf
Vanendert Dominiek
Timmermans Jasper
Den Hartog Remko
Volders Anke
Ketelbuters Jolanda
Bourdeaud’huy Melina
Cuypers Gunther
Van Bokhoven Henriette
Haenengrifs Jan

Overgangsproeven B > C
Bollen Frank
Colla Cathy
Martens Theo
Martens Patrick
Smits Anke
Meus Sabrina
Boers An
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Macho

114 / 150

Macho

124 / 150

Macho

103 / 150

7 juli 2018
Guus
Odette
Mats
Duvel
Mars
Melle
Rex
Ona
Pippa
Shelby
Kiyo
Lifou

Riesenschnauzer
Engelse Bulldog
Toller retriever
Golden retriever
Labrador
Weimaramer
Border collie
Duitse herder
Australian shepperd
Teckel
Labrador
CV

41 / 45
33 / 45
36 / 45
40 / 45
40 / 45
39 / 45
39 / 45
33 / 45
38 / 45
41 / 45
32 / 45
39 / 45

7 juli 2018
Rasja
Aika
Hidde
Oscar
Zazou
Mylo
Bo

Duitse herder
Dwergschnauzer
Riezenschnauzer
Golden Retriever
Border Collie
Border Collie
Austrilian Shepperd
Jg. 34

78 / 80
67 / 80
73 / 80
69 / 80
71 / 80
69 / 80
71 / 80

Oktober 2018

Wouters Helga
Dirikx Ine
Boonen Rita
Van Bokhoven Henriette
Vaesen Bart

Kito
Vino
Mirza
Kayri
Sepp

CV
Welch Corgi Cardigan
Dwergschnauzer
Labrador
Sheltie

71 / 80
66 / 80
69 / 80
64 / 80
67 / 80

Lachertje
Woordspelingen:
Mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van.
Een man maakt je eerst het hof en leidt je dan om de tuin.
Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel.
De "cursus lassen voor beginners" is afgelast.
Bij de slankheidsclub zijn drie nieuwe leden aangekomen. Maar er zijn er
ook drie afgevallen.
Er valt iets over te zeggen, als je niets te zeggen hebt.
Een van de twee drielingen vierde op de vijfde van de zesde maand zijn
zevende verjaardag.
Als je niet buiten roken kunt, ga dan maar buiten roken.
Edelachtbare, als u wilt dat ik rechtsta, zal ik mij
daarbij neerleggen.
Wat doen weekdieren in het weekend?
Het grote aantal werkongevallen in de houtzagerij wordt veel te gemakkelijk door de vingers gezien.
Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw op slag ouder.
Roken: het blijft een teer onderwerp.
Beroepskeuzeadvies: Word bokser, meer kans op slagen.
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De rui, verharen en haaruitval bij honden
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Hoe herken je een broodfokker?
Ondanks de vele waarschuwingen om geen puppy bij een broodfokker te kopen, lopen toch veel mensen in de val. Vooral wie voor het
eerst een hond koopt, laat zich gemakkelijk misleiden. Wij hopen
dat je dankzij onze tips een volgende teleurstelling kan vermijden
en in plaats daarvan een gelukkige en gezonde puppy bij een betrouwbare fokker zal halen.
Meer dan 4 verschillende rassen
Een broodfokker fokt niet met honden omdat hij gepassioneerd is
door een bepaald ras. Hij doet dat om er geld mee te verdienen.
Daarom gaat hij enkel fokken met rassen die “in de mode” zijn. In
tegenstelling tot fokkers die hun hart verloren hebben aan een bepaald ras, gaat hij dus niet de unieke kenmerken en behoeften van
die verschillende rassen kennen. Verwacht dus niet dat hij jou even
goed advies kan geven als een fokker die zijn honden door en door
kent.
Heeft een broodfokker van een bepaald ras geen puppy’s? Dan zal
hij jou beloven om “er over enkele dagen wel te hebben”. Die puppy’s maken zichzelf natuurlijk niet! Hij zal ze dus ergens moeten
kopen. Helaas kopen broodfokkers die puppy’s vaak bij fokkerijen
die het daglicht niet mogen zien, of importeert hij er (illegaal) uit
het buitenland.
Designer dogs
Bij broodfokkers vind je verder ook kruisingen of zogenaamde “designer dogs”. Die hebben doorgaans erg grappige en originele namen zoals de:
•
puggle: een kruising van een mopshond en een beagle
•
chorkie: kruising chihuahua en Yorkshire terrier
•
chiweenie: een chihuahua gekruist met een teckel
•
pomsky: kruising van een pomeriaan en een husky
•
enz.
Deze designer dogs worden allereerst gefokt omdat ze er heel
schattig uitzien (en dus goed verkopen). Fokkers hebben daarbij
echter geen oog voor mogelijke gezondheidsproblemen! Bovendien
is het karakter van de puppy’s erg onvoorspelbaar. Veel Pomsky’s
worden bijvoorbeeld gekocht als kleine gezelschaps“Ons Woefje” Pg.-37-
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hond. Maar wanneer jouw Pomsky toevallig meer kenmerken heeft
van de husky, zal hij niet tevreden zijn met een dagelijks blokje
om! Ten slotte is het zelfs bij wet verboden dat erkende hondenfokkers kruisingen fokken.

De ouders zijn niet aanwezig
Als je een kennel bezoekt en je ziet er geen enkele volwassen hond, dan
moet je je vragen stellen. De fokker zal je waarschijnlijk antwoorden
dat het nestje komt van bij bevriende fokkers of mensen die toevallig
een nestje hadden en dat ze de puppy’s aan hem hebben toevertrouwd.
Alle verhalen zijn goed, maar laat je niets wijsmaken! De puppy’s zijn
gewoonlijk ingevoerd vanuit Oostbloklanden. Daar moeten de teefjes aan
de lopende band nestjes krijgen, zitten ze opgesloten in kooien en hebben geen contact met de buitenwereld. Het maakt ook niet uit welke
honden samen een nestje krijgen; broer en zus, vader en dochter, verschillende rassen door elkaar… Zo lang er maar puppy’s geboren worden.
De puppy’s zijn erg klein
“Hoe kleiner, hoe schattiger”, dat weten de verkopers maar al te goed.
Waarom dan wachten tot puppy’s de legale leeftijd van 3 maanden bereikt hebben om ze in te voeren vanuit het buitenland? Je kan heel gemakkelijk een valse geboortedatum op het paspoort zetten en verklare n
dat de puppy ouder is. Op die manier worden te jonge puppy’s getransporteerd naar ons land.
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Je moet echter weten dat de wet om puppy’s ten vroegste vanaf 15 weken te mogen invoeren niet voor niets bestaat. Alle honden die reizen
binnen de EU moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës, wat pas kan vanaf
de leeftijd van 12 weken. Het vaccin is 21 dagen na toediening pas geldig, dus mogen honden ten vroegste een landsgrens oversteken wanneer
ze 15 weken oud zijn. Rabiës is trouwens geen lachertje! De ziekte kent
in bijna alle gevallen een dodelijke afloop en kan overgedragen worden op
mensen of andere zoogdieren!
De ouders worden niet getest op erfelijke aandoeningen
Broodfokkers testen hun honden niet op erfelijke aandoeningen voordat
ze ermee fokken. Bij zo’n hond is het risico dus groter dat hij op latere
leeftijd problemen zal krijgen met zijn gezondheid. Het geld dat je bespaart door een puppy te kopen bij een broodfokker, zal je in de meeste
gevallen later dubbel en dik terugbetalen. Niet alleen aan dierenart skosten maar ook aan kopzorgen en de hevige emoties die ermee gepaard
gaan!
“Ja maar, het is er erg proper en de verkoper is echt heel vriendelijk!”
Natuurlijk zal een broodfokker zijn puppy’s op de best mogelijke manier
aanbieden, anders zou niemand bij hem een hond kopen. Typisch bij
broodfokkers is dat de plaatsen waar de klanten komen altijd heel proper zijn. Waar de klanten niet komen, tref je meestal de honden aan die
er veel erger aan toe zijn. Dat kan bij de broodfokker zelf zijn, maar
dat is lang niet altijd het geval! Puppy’s worden vaak op een ander adres
(of in het buitenland) geboren en brengen hun eerste weken door achter
gesloten deuren, waar niemand de ellende kan zien. Het is dus mogelijk
dat je puppy al ziek werd voordat hij in de perfect onderhouden bak is
gezet waaruit jij je puppy kiest. Je merkt dan pas dat je nieuwe beste
vriend ziek is wanneer je ermee thuiskomt.
Wanneer je toch een puppy koopt bij een broodfokker…
Denk niet dat je een hond redt wanneer je die bij een broodfokker
koopt. Met het geld dat jij voor
die ene hond geeft, koopt hij
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er 10 nieuwe aan die in minstens even slechte condities geboren zijn. Je
hebt dan misschien een hond “gered” van een leven in een kooi, maar je
hebt indirect 10 andere honden dezelfde ellendige start van hun leven
bezorgd.
En sta ook eens stil bij de moederhond die, in tegenstelling tot de puppy’s, niet weg kan uit de vuile, stinkende en vaak donkere hokken. Bovendien krijgt ze de tijd niet om te herstellen na elke bevalling en nadat ze
een heel nest puppy’s heeft grootgebracht. In plaats daarvan wordt ze
meteen weer zwanger gemaakt van zodra de puppy’s bij haar weg zijn.

Hondenschool “ De Woef “
De school waar muziek in zit !
Dank zij…………
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Nieuwe leden
Naam

Voornaam

Gemeente

Ras v.d. hond

Naam hond

Winters

Luc

Overpelt

Border Collie

Jake

Hoeben

Rita

Wijchmaal

Galgo

Muk

De Beuselinck

Fey

Overpelt

CV

Jack

Den Hartog

Remko

Overpelt

Weimaraner

Leon

Paeyeneers

Niels

Overpelt

CV

Frisko

Wenting

Belinda

Wijchmaal

CV

Barista

Wetzels

Rene

Bree

CV

Chica

Flossy

Jente

Overpelt

Australian Shepperd

Raicko

Put

Paulien

Hechtel

CV

Bono

Van Geneygen

Renate

Lommel

CV

Marly

Bel-Broch

Laura

Lommel

Havanezer

Rufo

Bal

Anja

Hechtel

Border Collie

Odin

Van Engeland

Lieve

Overpelt

Border Collie

Loki

Theuwis

Maarten

Overpelt

Flor

Luts

Joke

Koersel

Australische Labradoodle
American Bully

Repriels

caroline

Neerpelt

Oud duitse herder

Ches

Sayan

Taner

Hechtel

Dobberman

Kenza

Plessers

Hilde

Kleine Brogel

CV

Zita

Cupers

Niels

Hechtel

Bordeaux dog

Ziva

Geysels

Kris

Eksel

CV

Soks
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Baeken

Rudy

Neerpelt

Border collie

Skye

Claasen

Sabine

Lommel

Teckel

Lily

Bouckhuyt

Joris

Peer

Dobberman

Vito

Schouteden

Marc

Eksel

Sky

Monsieur

Lizy

Peer

Kortharige schotse
herderhond
Border Collie

Theuwissen

Jozefa

Hechtel

Schnauzer

Thomas

Gijbels

Josette

Eksel

Golden retriever

Sienna

Cogen

Jan

Hechtel

Raisa

Do Ceu

Laurens

Hechtel

Airish softcoated wheatan terrier
Labrador

Rooyakkers

Karen

Bocholt

Schotse collie

Aiko

Nijns

Naomi

Hechtel-Eksel

Border collie

Sky

Clerix

Danny

Helchteren

Engelse cocker spaniel

Roosie

Vrolix

Jurgen

Hechtel

Cocker Spaniel

Wallace

Driesen

Tom

Overpelt

Old english bulldog

Elvi

Keenen

Claudia

Meeuwen

Shiba inu

Aika

Iven

Veerle

Grote brogel

Husky

Luna

Van den Boer

Luc

Hechtel

CV

Billy

Van Dingenen

Rosette

Overpelt

Shitzu

Tommy

Vanlaar

Andre

Overpelt

Labrador

Lona

Brouwers

Betty

Overpelt

Golden retriever

Lou

Custers

Christel

Eksel

Collie

Jack

Hoang

Mynga

Herentals

CV

Juno

Skye

Ramos

Welkom in de club
Lachertje
We hadden ons klaargemaakt om te vertrekken naar het oudejaarsfeest.
We lieten het nachtlichtje branden, zetten het antwoordapparaat aan,
hingen een handdoek over het kooitje van de parkiet en lieten de kat uit.
We belden een taxi ... en als deze er aan kwam gingen we naar buiten.
Van zodra we buiten kwamen schoot de kat terug naar binnen.
We wilden haar niet binnen sluiten daar ze het op de parkiet gemunt had.
Mijn vrouw ging al in de taxi zitten terwijl ik achter de kat aan moest.
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De kat rende de trap op en ik zette de achtervolging in.
Mijn vrouw, die in de taxi zat te wachten, wou niet dat de
bestuurder wist dat het huis verlaten zou zijn vannacht.
Dus zei ze tegen de chauffeur :
" Hij is nog even naar boven om mijn moeder een goede nacht te wensen..."
Wat later dook ik uiteindelijk ook in de taxi:
" Sorry dat het zo lang duurde" zei ik. " Maar die stomme trut had zich
verstopt onder het bed.
Ik heb haar met een kapstok moeten porren om haar er onder uit te krijgen.
Dan wou ze weglopen maar ik heb haar bij haar nekvel gegrepen.
Dan heb ik haar in een deken moeten draaien om te voorkomen dat ze me
zou krabben!
Maar 't is gelukt, ik heb haar uiteindelijk beneden gekregen en in de kelder gezwierd !
Hopelijk schijt ze vannacht weer niet op de patatten !"
Er viel een oorverdovende stilte in de taxi...

Emma was afgestudeerd als medisch secretaresse en ging bij een dokter in
Brussel werken.
Ze kwam in Brussel overnachten en kwam één keer per week naar huis.
Ma, je weet dat ik een wrat had in mijn nek, hé. Wel, die is weg. De dokter
heeft ze weggenomen, vertelde ze tijdens haar eerste bezoek.
Dat is een goede dokter, antwoordde haar moeder
Tijdens een volgend bezoek had Emma weer nieuws.
Die grote moedervlek die ik had, die heeft de dokter ook weggedaan
Hmm , goede dokter, zei haar moeder.
Toen Emma de volgende maand weer op bezoek kwam, zei ze: Ma, je weet
dat ik zo sukkelde met mijn maandstonden, hé
Wel , die zijn nu ook weg !!
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- Instructeurs –
Hurkmans Luc

011/73.52.59

Verpoorten Lindsay

0473/26.84.14

Custers Ivo

011/73.39.06

Houben Diana

011/39.29.05

Hurkmans Jimmy

0479/75.72.30

Ieven Lambert

0478/64.55.92

Luxton Mark

011/73.26.11

Van Roy Johan

011/34.80.68

Wijnen Catho

0479/80.35.31

Hoogmartens Dominiek

011/73.41.57

Aerts Carine

011/73.46.78

Cox Henri

011/44.52.74

Eerdekens Johan
Kuppens Sarah
Geenen Karla
Dirikx Inne
Moons Valerie
Winters Eddy
Bertels Anne-Marie
Haenegrifs Jan

011/64.91.15
0468/20.59.65
014/81.51.84
0496/332423
0473/552524
0477/503289
0478/679189
0478/600090

Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus
Albert Giraudlaan 98 1030 Brussel
Tel / 02-24.54.840
V.Z.W. Hondenschool " De Woef "
Terrein : Bergstraat 3941 Eksel
Post : Postbus 30 - 3940 Hechtel
Tel / 011-73.65.01
BTW.Nr. BE0435 985 504
IBAN: BE08 7350 0247 6013
BIC: KREDBEBB
Site : www.dewoef.be
E-mail : info@dewoef.be
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