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Cavom is de volledige 
en hoogwaardige maaltijd 
voor uw hond.

Cavom bevat alle essentiële 
voedingsstoffen in de juiste 
verhouding. 

Cavom is voordelig 
in gebruik, door de hoge 
energiewaarde en de lichte 
verteerbaarheid.

Voor specifieke vragen over 
Cavom kunt u altijd contact 
met ons opnemen.

     
   Netto ter beschikking  

   (M.E.) ± 4200 Kcal/kg

de natuurlijke 
voeding

Cavom daar draait een gezond hondenleven om

             Diervoederfabriek B.V., Tussendiepen 9 -13, 9206 AA  Drachten, 
Tel: +31(0) 512 51 59 55, Fax: +31 (0) 512 51 60 50, E-mail: vdm@cavom.nl2



Bestuursinfo

Bestuur
 

Voorzitter:  Vacant
 

Secretaris:                    M. Roosink, Julianastraat 4, 7468 BV Enter, tel; 06-13206356 
e-mail; m_roosink@hotmail.com

Penningmeester: 
 

G.J. Wierbos, Munsterhof 5, 7462RT Rijssen; 06-12894543
e-mail; jan.wierbos@concepts.nl

Leden: 
  
  
  
  
 

J. Bruggink, Aalscholver 14, 7463AH Rijssen, tel; 0548-518554 
e-mail; j.l.bruggink@gmail.com,
G.W. Vosgezang, Dr. P. Oosthoekstraat 24, 7462JS Rijssen 
tel; 06-52801955 e-mail; redactie@kcrijssen.nl 
E. Zwoferink, Oude Stationsweg 13A, 7451ME Holten,
tel; 0573-221190
(Ad interim) K. Brand, Wierdensestraat 132, 7461BL Rijssen,
tel; 0548-544656 e-mail; redactie@kcrijssen.nl

Ere-voorzitters: Broer Holtkamp †, G. Kamphuis

Ereleden:  S.B.Wennemars †, G.J.ten Brinke †, M.H.Boerman †, S. Dijkman en 
J.P.A.van de Belt.

Redactiecommissie: 
 

Wim Vosgezang, e-mail; redactie@kcrijssen.nl
Gerda Hofstede, e-mail; redactie@kcrijssen.nl
Karin Brand, e-mail; redactie@kcrijssen.nl

Commissie G&G: 
  

Jannes Bruggink, tel; 0548-518554 informatie G-G/UV/VZH 
M. Roosink tel; 06-13206356 informatie puppytraining en ringtraining 
B.J. Kamphuis, tel; 0548-517505
Jan ten Brinke, tel; 06-17206656 
Simone Heuvink, tel; 06-28207499

Ledenadministratie: G.J. Wierbos, Munsterhof 5, 7462KN Rijssen

Kynologenclub Rijssen en Omstreken

 

REO-info
Kopij:
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren, te bekorten of te wijzigen. Het laatste in overleg met de
inzender. voor ingezonden artikelen en geplaatste advertenties draagt de redactie geen verantwoordelijkheid.
Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding en onder toezending
van het betreffende blad.

Lidmaatschap:
De contributie van de KC REO bedraagt minimaal € 10,--per jaar. Gezinsleden betalen € 5,-- (zonder toezending
van het clubblad). Mutaties en adreswijzigingen uitsluitend via de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaat
schap dient schriftelijk te geschieden voor 1 december van het lopende vereningingsjaar. Voor verdere informatie
over het lidmaatschap en de evenementen kunt u terecht bij het secretariaat.

Betalingen:
Leden die hun contributie zelf regelen graag jaarlijks voor 15 februari over maken op
rekening; NL65INGB0000968850 t.n.v Kynologenclub Rijssen en Omstreken
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Aanleveren Copy clubblad
Aanleveren van copy voor het volgende clubblad kan
tot 23 februari 2015. Vergeet bij artikelen en foto's die u
ergens anders uit overneemt niet de bron te vermelden.  
Hierbij nogmaals een oproep om kopstudies (fotos's in
portrait, verticaal, en minimaal 1 MB groot) van uw
hond aan te leveren. Ook zouden wij het leuk vinden om
uw showervaringen etc. te plaatsen in ons clubblad.
Alle copy die u digitaal aanlevert graag versturen naar: 
redactie@kcrijssen.nl
Met vriendelijke groet, 
De redactie

Winterstop cursussen en trainingen
Op maandag 8 december 2014 werden de laatste lessen
van dit jaar gegeven voor de volgende trainingen:
A, B en C cursus
Puppy cursus
Ringtraining
Op maandag 5 januari 2015 starten al deze lessen weer.
 
Op zaterdag 13 december 2014 werden de laatste lessen
van dit jaar gegeven voor de volgende trainingen:
de GG cursus
Behendigheid cursus
Pup socialisatie cursus
Op zaterdag 10 januari 2015 starten al deze lessen weer.

Vanuit het bestuur
2014 zit er bijna op, een ‘bewogen jaar’ maar, op sportief
gebied, ook een prachtig jaar. We hebben dit jaar weer
heel veel cursisten mogen opleiden en gezien de vele
blijde reacties van de cursisten, is dat dit jaar ook weer
onze instructeurs gelukt. Naast het groot aantal pups en
jonge honden hebben we ook een toename gezien in het
aantal deelnemers aan de cursus G&G en behendigheid.
Wat fijn om te zien dat mensen zo fanatiek en leuk bezig
zijn met hun hond.
Naast de ‘gewone’ cursussen organiseren we ook nog
andere activiteiten. Denk maar eens aan onze clubmatch
in januari en de zomershow voor jonge honden in juni.
Maar ook paaseieren zoeken, de snerttocht en uiteraard
onze jaarlijkse bingo zijn activiteiten die ieder jaar weer
georganiseerd worden door een vast clubje vrijwilligers,
hartelijk dank daarvoor! 
Graag zouden wij nog wel een oproep willen doen aan
onze leden; u bent allemaal van harte welkom om deel
te nemen aan onze activiteiten, hoe meer zielen hoe meer
vreugd! Zowel via de nieuwe website, facebook en in het
clubblad worden de activiteiten geplaatst. U hoeft dus
niets te missen.

We kijken nu al uit naar 2015, het jaar waarin KC REO
70 jaar bestaat. 70 jaar passie en liefde voor honden en
de hondensport heeft zich geresulteerd in een prachtige
vereniging. 
31 Januari organiseren we maar liefst voor de 60e keer
de clubmatch! Dat we dat bereiken is iets om niet zomaar
voorbij te laten gaan.. u zult onze medewerkers die dag
op een bijzonder feestelijke manier herkennen!
Noteer ook alvast in uw agenda de datum van de Alge
mene Leden vergadering, deze zal dinsdag 6 januari
georganiseerd worden in de kantine van de windhonden
vereniging.
In dit clubblad komt u verschillende artikelen tegen, de
agenda van de jaarvergadering, zaken die te maken
hebben met de clubmatch, verslagen van activiteiten en
een stuk hoe om te gaan met de jaarwisseling en uw hond.

Wij, namens het bestuur en alle medewerkers van KC
Reo, wensen u een heel voorspoedig, gezond en sportief
2015.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Exclusieve jassen te koop op 31-01-2015
Alleen op de clubmatch heeft KC Reo jassen te koop
voor €25.00 per stuk. Er zijn diverse maten beschikbaar.
Profiteer van dit aanbod en kom naar de Clubmatch.
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Juniorhandling op Clubmatch 31 januari
2015
Training Junior Handling KC REO 

Heb jij altijd al eens beter de hond willen showen dan je
vader of moeder? 
Dan is het nú de tijd om mee te doen aan de Junior
Handling cursus van KC REO!!

Tijdens 4 maandag avonden zullen we jullie de kneepjes
van het vak bij brengen zodat jij de hond goed kan
showen. De trainingsdata zijn:
- 5 januari
- 12 januari
- 19 januari
- 26 januari
We beginnen om 19.15 tot 19.45 uur. Daarna kan je
vader of moeder de gewone ringtraining doen, maar jij
mag natuurlijk ook gewoon blijven om te oefenen. 

De finale zal zijn op de clubmatch van KC Reo op 31
januari alwaar een echte keurmeester de Junior handling
zal gaan keuren.
De Junior handling Finale zal plaats vinden in de grote
erering van de clubmatch waar natuurlijk jullie opa's en
oma's, vrienden ,familie allemaal welkom zijn om te
komen kijken hoe jij het samen met jou hond doet.
Zoals elke wedstrijd hebben wij ook voor deze finale
mooie bekers beschikbaar en wellicht ga jij wel met de
grote Junior Wissel beker naar huis

Dus aarzel niet en kom op maandag 5 januari naar KC
Reo voor deze leuke training!

Opgave Nederlands Kampioen voor huldi
ging op Clubmatch KC Reo
Indien uw hond in het jaar 2014 Nederlands Kampioen
is geworden dan kan deze gehuldigd worden op de
clubmatch in januari 2015.
Wat moet u hiervoor doen?
Stuur de stamboom, het Kampioenschapsbewijs en een
foto van de hond op naar:
Mariska Roosink (secretaris@kcrijssen.nl)
Uw hond zal dan met foto in de catalogus komen en u
zult samen gehuldigd worden.
 

Clubmatch 31 januari 2015
Zaterdag 31 januari organiseert KC Rijssen haar jaar
lijkse Clubmatch, in 2015 zelfs voor de 60e keer! Zoals
ieder jaar wordt deze gehouden in de Reggehal. Om
10.00 uur starten de keuringen welke rond 14.30 uur
klaar zijn.
 
Van 9.30 uur tot 9.45 uur is er gelegenheid een uitleg te
krijgen hoe men een hond voorbrengt.

Daarna kunt u genieten van de kind-hond show waar
jonge kinderen, verkleed, hun hond voorbrengen.
Aansluitend is de ‘Junior Handling’. Deze kinderen
proberen hun hond op zijn best in de ring voor te bren
gen. Na de Junior Handling volgen de eindkeuringen.
Daar wordt van elke rasgroep de beste hond gekozen
met uiteindelijk rond 17.00 uur de finale: welke hond
wordt er dit jaar de ‘Best in Show’?

KC Rijssen organiseert een van de grootste clubmatches
van de regio en daar zijn wij bijzonder trots op.
Bezoek is van harte welkom er is een stand aanwezig
maar daarnaast kunt u natuurlijk genieten van alle
mooie honden. Kennis maken met een ras? Dan is dit
daar een uitgelezen kans voor!

De entree is €2,50 voor bezoekers. Bezoekers honden
zijn niet toegestaan.

 

Zomershow 4 juli 2015
Zet vast in uw agenda!!
Meer informatie in het volgende clubblad.
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(geen adres vermelden) 

 

 
 

REO 

 inschrijfformulier 60
e
 clubmatch 

KYNOLOGENCLUB "RIJSSEN EN OMSTREKEN" te houden op 

ZATERDAG 31 JANUARI 2015 
in sporthal "DE REGGEHAL" te RIJSSEN 

SLUITING DER INSCHRIJVING 10  januari 2015 OF 

ZOVEEL EERDER ALS HET MAXIMUM AANTAL IS BEREIKT 
U bespaart ons veel werk als u het inschrijfformulier DUIDELIJK en correct invult. Voorkom hierbij fouten; PAK DE STAMBOOM VAN UW HOND EN DE 

BIJGEVOEGDE TOELICHTING ER BIJ. Vul dan met blokletters of schrijfmachine in s.v.p. Op één formulier steeds de gegevens van één hond invullen. 

 

 

Ras:………………………………………………………………………… Geslacht:  reu/teef. Geb. datum en jaar:………………………………. 

 

Naam van de hond:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N.H.S.B nr.:…………………………………………………………………Fokker:…………………………………………………………………. 

 

Vader:………………………………………………………………………………….Moeder:………………………………………………………. 

 

De hond is op basis van medische gronden aan de staart geamputeerd:  Ja /  Nee 

Deelname is alleen mogelijk voor  leden van de KC R.E.O. U kunt zich bij de inschrijving aanmelden als lid. Contributie inclusief entreegeld en 

ontvangst clubblad, € 17,-  exclusief ontvangst clubblad € 7,- per jaar.  

Eigenaar:……………………………………………………………………………..Adres:…………………………………………………………. 

 

Postcode…………………..Woonplaats:…………………………………………….Tel:…………………………………………………………….. 

 

Bent U lid van de R.E.O.       Ja                   Zo nee, ik meld mij aan als lid              i          inclusief clubblad € 17,- 

               

               Nee                                                                                 exclusief clubblad €  7,-     
 

 

Bovenstaande hond wordt ingeschreven in de: 

 

O  Babyklas                                                                     (tot 6 mnd) 

O  Puppyklas                                                                  (6 tot 9 mnd) 

O  Jeugdklas                                                                   (9 tot 18 mnd.) 

O  Jonge hondenklasse                                                 (18 tot 24 mnd.) 

O  Openklasse                                                               (v.a 15 maanden) 

O  Veteranenklasse                                                       (8 jaar en ouder) 

O  Koppelklas, voor  twee honden van hetzelfde ras   (zie toelichting) 

O  Junior Handling 

O   Kind-hond: Naam kind.......................................Leeftijd................ 

 

Alleen invullen als van het ras méér variëteiten bestaan. 

Kleur:                               …………………………………………. 

 

Haarsoort bijv. ruwhaar    …………………………………………. 

 

Grootte, bijv. middenslag…………………………………………. 

 

Deelname is alleen mogelijk indien de contributie over 2015 en het 

inschrijfgeld is ontvangen. Deelnemers ontvangen ca, één week voor de 

clubmatch hun inschrijfnummer, tevens bewijs van toegang en geldig 

voor de begeleiding van twee honden. 

Inschrijvers met meer dan twee honden ontvangen een helperskaart. 

Inschrijfgeld dat niet tijdig is ontvangen, wordt verhoogd met € 5,- 

administratiekosten. 

Inschrijfgeld vóór 10 januari 2015 overmaken op rekening NL65 

INGB0000 968850 t.n.v. Penningmeester KC R.E.O., te Rijssen. 

 

Ingevulde formulieren opsturen naar:  

Secretaris KC R.E.O. 

M.Roosink                          of per mail: secretaris@kcrijssen.nl  

Julianastraat 4 

7468 BV Enter 

 

Prikbanden zijn op de match ten strengste verboden. 

Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook. 

 

Inschrijfgeld 

 

1e hond € 16,- (incl. catalogus)             € ………………… 

Iedere volgende hond     € 10,-              €………………… 

Koppelklas per koppel   €   2,50              €……………….... 

Contributie 2015 (€ 15,-)                      €……………….... 

Nieuw lid incl. clubblad € 13,-             €……………….... 

Nieuw lid excl. clubblad € 7,-              €……………….... 

Entree bewijs  €2,50                                €……………….... 

Kind-hond / Junior Handling                                       gratis 

                                                              ---------------------- 

Totaal                                                    €………………… 

                                                               

Ondergetekende verklaart dat de ingeschreven hond voldoende 

gevaccineerd is, tegen hondenziekte (distemper, ziekte van Carré), 

parvovirus diarree, ziekte van Weil (leptospirose), besmettelijke 

leverziekte (infectieuze hepatitus, HCC) en indien van 

toepassing(bij honden van buiten Nederland) ook hondsdolheid 

(rabies). Ondergetekende verklaart tevens, dat hij door het 

inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van 

het kynologisch reglement van de Raad van Beheer en verplicht 

zich het inschrijfgeld te voldoen. Monorchide en cryptorchide 

reuen worden niet toegelaten. 

 

Datum…………………………………………… 

 

Handtekening…………………………………………. 

 

Voor info zie: 

www.kcrijssen.nl 
Of bel:  06 13206356 liefst  na 18.00 uur. Mail: 

secretaris@kcrijssen.nl 

(Fotokopieën zijn toegestaan). 
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Zaterdag 31 januari 2015 
Zoals gebruikelijk in de daarvoor zeer geschikte sporthal ‘de Reggehal’, Nieuwlandsweg 1 te Rijssen. 

 

KEURMEESTERS: 

Ook dit jaar zijn weer een aantal gerenommeerde keurmeesters uitgenodigd, zodat vrijwel alle rassen kunnen worden 

gekwalificeerd. 
 

Dhr. J. de Gids Groep 1 en 10 

m.u.v. Bouvier 

Herdershonden en Veedrijvers 

Windhonden 

Mevr. Timmermans – Kadenko Groep 2 en 5 en 

Bouvier 

Pinschers en Schnauzers, Molossers en Zwitserse 

Sennenhonden 

Keeshonden en Oertypen 

Dhr. G. Mensink Groep 7 Voorstaande honden 

Mevr. T.A. Pilement- Heiden Groep 3, 6 en 8 Terriers 

Lopende honden en zweethonden 

Retrievers, Spaniels en Waterhonden 

Dhr. L.A. Quartel Groep 4 en 

Rottweiler 

Dashonden 

Dhr. P.J. Baaren – Grob Groep 9 Gezelschapshonden 

   

 

Het bestuur houdt zich het recht voor, indien nodig wijzigingen in bovenstaande indeling aan te brengen!! 
 

KLASSE INDELING 

Openklas, voor honden van v.a. 15 maanden. 

Jeugdklas, voor honden van 9 tot 18 maanden 

Jongehondenklas, voor honden van15 tot 24 maanden. 

Veteranenklas, voor honden v.a. 8 jaar. 

Honden ingeschreven in de veteranenklas dingen normaal mee naar 

Beste van het ras en Beste van de Clubmatch Aan het eind van de dag 

zal een Beste Veteraan worden aangewezen. Alle Besten uit de 

Veteranenklas nemen aan deze keuring deel.  

Puppyklas, voor honden van 6 tot 9 maanden. De beste reu en teef van 

ieder ras neemt deel aan de keuring  “Beste Pup van de Clubmatch”. 

Babyklas, voor honden tot 6 maanden. De beste reu en teef van ieder 

ras neemt deel aan de keuring “Beste Baby van de Clubmatch”. 

De Puppyklas/Babyklas dingt dus niet mee naar 'Beste hond van de 

Clubmatch'. 

 

KOPPELKLAS  

In de koppelklas kunnen ingeschreven worden, twee honden van 

hetzelfde ras en dezelfde eigenaar, ongeacht leeftijd, reu en een teef. 

Wel moeten beide honden ook in één van de andere klassen zijn 

ingeschreven. De bedoeling is dat het koppel een zo harmonieus 

mogelijke eenheid vormt.Prachtige prijzen zijn te winnen. 

Inschrijfgeld € 2,50. 

 

INSCHRIJFGELD 

Het inschrijfgeld voor de clubmatch bedraagt, inclusief de bijdrage 

voor de Raad van Beheer, voor de eerste hond €16,-,voor elke 

volgende hond per inschrijver  €10,-. Per inschrijver 1 catalogus 

gratis. Het inschrijfgeld dient tegelijk met het verzenden van het 

inschrijfformulier te worden overgemaakt. Schrijft u meerdere 

honden in, dan graag alle bedragen op één formulier vermelden. 

Inschrijfgeld dat niet tijdig is ontvangen, wordt verhoogd met € 5,- 

administratiekosten. 

 

CONTRIBUTIE 

Deelname aan de clubmatch is alleen mogelijk voor leden van de  

K.C. Rijssen en Omstreken. De contributie voor 2015 bedraagt 

 €15,- (inclusief ontvangstclubblad). Deelname is alleen mogelijk als de 

contributie voor 2015  is ontvangen. U kunt zich bij het inschrijven 

aanmelden als lid.  

        Nieuwe leden kunnen kiezen uit twee mogelijkheden. 

A) Zij kunnen zich aanmelden als lid à € 17,- (€ 15,- contributie 

+               

                entreegeld). Deze leden ontvangen ons Clubblad. 

B) Zij kunnen zich aanmelden als lid à € 7,--. Deze leden 

ontvangen geen clubblad. Lidmaatschap stopt automatisch 

 

Geamputeerde Staarten 
Vanwege een medische noodzaak aan de staart geamputeerde honden 

mogen deelnemen aan dit evenement. Daartoe dient de eigenaar een 

vraag daarover op het inschrijfformulier bevestigend te 

beantwoorden. De eigenaar dient in het bezit te zijn van een 

verklaring van de dierenarts waaruit de reden van de medische 

noodzaak blijkt. Deze verklaring is opgenomen in het Europees 

Dierenpaspoort en voor zien van een datum, stempel, alsmede naam, 

adres en originele handtekening van de betrokken dierenarts. Het 

dierenpaspoort dient op verzoek aan het ringpersoneel c.q. de 

keurmeester getoond te worden. Misbruik van deze regel wordt via de 

Raad van Beheer ter sanctionering aan het Tuchtcollege voorgelegd. 

 

CLUBMATCHCATALOGUS 

Iedere exposant ontvangt de clubmatch catalogus, met daarin alle 

informatie over deelnemende honden, etc. 

 

SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING 

De inschrijftermijn sluit uiterlijk op 10 januari 2015  zoveel eerder als 

het gestelde maximum bereikt is. Het kan dus gebeuren dat de ene 

keurmeester eerder volgeboekt is dan de andere. Voorde betreffende 

keurmeester worden dan geen honden meeraangenomen. 

 

EXTRA INSCHRIJFFORMULIEREN 

Extra inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris. 

Fotokopieën zijn toegestaan. 

 

INZENDEN VAN INSCHRIJFFORMULIEREN 

Uw volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier(en) 

zenden aan: 

KC. R.E.O 

Julianastraat 4 

7468 BV Enter 

Of per mail 

secretaris@kcrijssen.nl 

 

BETALINGEN AAN 

Penningmeester KC R.E.O., Rijssen, rekeningnummer  NL65 

INGB0000 968850 

S.V.P. bij stortingen uw volledige naam en adres vermelden. 

 

VERDERE INLICHTINGEN 

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met:                                                    

M. Roosink 

Tel. 06-13206356 

Email; secretaris@kcrijssen.nl of m_roosink@hotmail.com. 
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Uitslagen A- B- en C- Examens 11-10-2014
A-Groep
1. 89 pnt. Fam. ter Harmsel met Lhasa apso/ Shitsu  Sara
2. 87 pnt. H. Kleinlugtenbelt met Briard  Jadori Dior
Jardin de Seigle Briard
3. 86 pnt. D. Baltus met Golden retriever  Gipsy Amet
te v/h Lukkensveld

 
B-Groep
1. 89 pnt. M. Jansen met Labrador retriever Senna
2. 87 pnt. J. Pierik  met  Australian shepherd Gibbs
3. 81 pnt. D. Kamphuis met Kooiker  Jikke
 

C-Groep
1. 254 pnt. M. Zonnebeld met Labrador retriever Turbo
2. 250 pnt. A.J. Koster met Kooiker Swieber
3. 220 pnt R. Kunst met Labrador retriever Luna
 

Verslag UV examen 1 november 2014
Zaterdag 1 november 2014 werd het jaarlijks UV examen
afgenomen.
De weersomstandigheden deden meer denken aan het
voorjaar, temperatuur 18/19 °C, een prachtige dag.
Nadat de keurmeester iedereen verwelkomd had, ver
trokken de honden, met begeleiders op de fiets.
Zelf volgde ik op gepaste afstand in de “bezemwagen”
en maakte de foto’s.

Toen de eerste 8 km waren afgelegd was de 1e rust, op
de dagcamping waar koffie en cake klaar stond voor de
begeleiders. Voor de honden was er drinken, door de
baasjes zelf meegebracht.
Na precies 20 min. stapte iedereen weer op de fiets voor
de volgende 7 kilometer.
Het tempo lag rond de 13-14 km. dus na een klein half
uurtje hadden we de 2e rust, op de Apenberg.
Wederom koffie nu met een warm hapje, en drinken voor
de honden.
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De voetzooltjes van de honden werden hier gecontro
leerd door de keurmeester.

Daarna waren de laatste 5 km zo gepiept.
Iets over half twaalf waren we allemaal weer terug op de
koerbeld.

Nadat de honden verzorgd waren moesten ze het laatste
onderdeel afleggen van dit examen.
Dit bestond uit enkele gehoorzaamheidoefeningen, en
een stukje aangelijnd volgen.

Na afloop werd iedereen gefeliciteerd door de keurmees
ter,
alle honden ( en baasjes) waren GESLAAGD !!!
Aan de test namen 8 honden met hun baasjes deel en de
keurmeester was Dhr. L. Quartel
De volgende combinaties hebben het examen afgelegd;
Borrize Holl Herder korthaar   H. Schoppers Holten
Irass Tervuurense herder J. Bruggink Rijssen
Lady Grote Munsterlander E. v/d Berg Enter
Solana Drentschepatrijs R. Harmsen Vriezenveen
Bella Hovawart L. Olde Rikkert Losser
Spooky Schapendoes G.Kolkman Wierden
Bora Labrador H. Wilberink Goor
Zelda holl herder langhaar A. Karsten Almelo
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Dekbericht
Ras: Dwergschnauzer zwart
Dekking: 30 september 2014
Vader: Blazing-star KA Vanga
Eigenaar: Van Maanen- Buddingh
Moeder: Chiva van de Kleine Zwarte Dwergen.
Eigenaar. H Oolbekkink

H. Oolbekkink
Riezebessum 4
7475 GD Markelo
Tel: 0547 - 364425
www.zwartedwergschnauzer.nl
info@zwartedwergschnauzer.nl
 

Entingsavond 
In het voorgaande clubblad heeft gestaan dat KC Reo
in het voorjaar 2015 weer een entingsavond wil organi
seren. Het Bestuur heeft besloten om geen entingsavond
houden.
De Windhondenrenvereniging wil een entingsavond in
januari 2015 organiseren.
Voor meer informatie kunt u voor 20 december contact
opnemen met:
Dinie Poorte tel.nr 06-10234016
email: mariapp@planet.nl
www.wrvrijssen.com

Tentoonstellingsberichten
Ras: Cairn Terrier
Eigenaar en fokker: Annemieke Borggreve-van Lochem
18-10-2014, Bundessieger Dortmund
Wicked Fellows Kaye For Pleasure, 2U, Res. Vet. VDH,
Res. Vet. KfT
Wicked Fellows Paragon Shadow, 2u, Res. VDH, Res.
CAC, Res. CACIB
Wicked Fellows Pack of Happiness, U
19-10-2014, Int. Tentoonstelling Dortmund
Wicked Fellows Kaye For Pleasure, 2U, Res. Vet. VDH,
Res. Vet. KfT. Hiermee definitief VDH Vet. Kampioen,
hij was al KfT Vet. Kampioen
Wicked Fellows Paragon Shadow, 1U, VDH, CAC,
CACIB, Herbstsieger 2014. Hiermee definitief Deut
scher KfT Champion
Wicked Fellows Pack of Happiness, 1U, Jeugd VDH,
Jeugd KfT, Herbstjugendsieger
23-11-2014,Kampioenschapsclubmatch NCTC te Asperen
Wicked Fellows Kaye For Pleasure, 2e Uitmuntend
Wicked Fellows Pack of Happiness, 3e Uitmuntend
30-11-2014, Spezial-Zuchtschau Saerbeck/Westfalen (D)
Wicked Fellows Kaye for Pleasure, 1e, Vet. VDH-Ch.,
Vet. KfT-Ch., beste veteraan van de show
Wicked Fellows Pack of Happiness, 1e Uitmuntend,
VDH-Ch., Res. KfT-Ch.
 
Ras: Dwergschnauzer zwart
Chiva van de Kleine Zwarte Bergen
Clubmatch KC Rijssen 2014 een Uitmuntend behaald.
Kampioenschapclubmatch VSFL ( Ver. voor Schnau
zerfokkers en liefhebbers) Zeer Goed 2de prijs
Kampioensclubmatch Nederlandse Schnauzer Club
Zeer Goed

Bayla van de Kleine Zwarte Bergen
Clubmatch KC Rijssen 2014 Openklasse Uitmuntend
1ste plaats Groep 2 (daar is ze 5de van de groep
geworden)
2014 Clubmatch VSFL ( Vereniging voor Schnauzerfok
kers en liefhebbers) Zeer Goed 3de plaats

Pup socialisatie cursus
Op zaterdag morgen kunt u met uw pup vanaf 9 weken
terecht voor de pup socialisatie cursus. Deze cursus is
voor pups die de tweede enting hebben gehad, dit komt
overeen met de leeftijd van 9 weken. Op het moment dat
de pup 13 weken is en volledig geënt is, gaat de pup naar
de gewone puppy cursus.
 
Deze 4 lessen worden gegeven op zaterdag ochtend van
10.15 uur tot 11.00 uur. Er is een continue instroom
mogelijk.
Deze cursus staat in het teken van zaken die aan de orde
komen wanneer u net een pup in huis heeft. Socialisatie
en opvoeding in en om huis staan centraal. Ook kunt u
met al uw vragen terecht.

Kosten: € 10,00 voor 4 lessen

Wat neemt u mee?
Trainingsnoepjes, halsband, riem (geen rollijn),
entingsboekje

En daarna?
Wanneer de pup de leeftijd van 13 weken heeft bereikt,
kan hij door naar de puppy cursus op maandag avond.
Deze puppy cursus bestaat uit een reeks van 10 lessen.

Aanmelden:
Mail naar Mariska Roosink: secretaris@kcrijssen.nl of
kom langs op de hondenclub!
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Incasso betaalwijzen 2015
Geachte leden.
 
Het Nieuwjaar 2015 staat weer voor de deur, ook weer
tijd dat de contributie wordt geïnd.
Als Bestuur zijn wij van mening dat we de contributie
zo laag mogelijk willen houden
dit kan alleen met de medewerking van al de leden.
In 2014 hebben zo'n 70 % de machtiging in gestuurd,
graag zou ik van de laatste 30% ook de machtiging
ontvangen.
Het lidmaatschap brengt met zich mee de verplichting
tot betaling van contributie. Ook de vereniging moet aan
haar financiële verplichtingen jegens de Raad van Be
heer, Gemeente, Clubblad enz. voldoen. Dat kan alleen
als de leden hun contributie op tijd betalen. Stel de be
taling nu niet langer uit en wacht niet tot er een beta
lingsherinnering moet worden verzonden. Dat is alleen
maar extra werk en kosten voor u en ons als vereniging.

Bedankt voor uw medewerking.
Jan wierbos penningmeester:
Hieronder vindt u een toelichting op de verschillende
betaalwijzen
Automatische incasso
Met automatische incasso schrijft Kc Rijssen automa
tisch af van uw rekening. U bent dan altijd op tijd met
uw betaling en heeft er geen omkijken naar. Aan deze
betaalwijze zijn geen bijkomende kosten verbonden. Als
u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u die
binnen 56 dagen terugboeken naar uw rekening. De
machtiging kunt u altijd weer intrekken.
U kunt deze vinden op de website www.kcrijssen.nl
onder lidmaatschap
invullen en verzenden.

Overschrijving voor 1 februari 2015
is een betaalwijze waarbij u een keer per jaar de contri
butie overschrijft Kc Rijssen NL 65 INGB 0000 968850
U kunt ook direct online [IDEAL]   via uw eigen bank
  betalen. Aan deze betaalwijzen zijn geen extra kosten
verbonden.
 
Automatische afschrijving
Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke weder
opzegging een machtiging aan: de incassant: NL 65
INGB 0000 968850 ten name van KC Rijssen te Rijssen
Om 1 maal per jaar de van zijn of haar hieronder ge
noemde bank of girorekening de verschuldigde contri
butie 15 euro af te schrijven.
De terugboeking kan tot uiterlijk 56 dagen na afschrij
ving.
Rekening IBAN ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
Naam en voorletters------------------------ ………………
…………………………………………………………………
Adres------------------------- ……………………………
…………………………………………………….
Postcode en woonplaats -----------------------
……………………………………………………………
……………………..
Ondergetekende verklaart zich akkoord met regeling
zoals op de aangehechte kaart is vermeld.
Datum ……………………………. Handtekening
………………………………
Automatisch laten afschrijven is gemakkelijk want:
- u vergeet nooit te betalen;
- u betaald altijd op tijd.
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Foto impressie snertwandeling 8-11-2014

H.V. Allround schilderwerken - Rijssen - T 06-30033328 – info@hvschilderwerken.nl 

 

 

H.V. ALLROUND SCHILDERWERKEN 

VOOR AL UW SCHILDER- BEHANG- EN BEGLAZINGSWERKZAAMHEDEN 

 

Is uw huis aan een schilderbeurt toe? Wacht dan niet langer! 
 

Ga naar onze website en vraag direct gratis en geheel vrijblijvend een offerte aan! 
 

Of liever advies op maat? Bel dan direct naar 06-30033328 

 

WWW.HVSCHILDERWERKEN.NL 
OOK BINNEN .................. BUITENGEWOON GOED! 
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Opgave Agility/Behendigheid
Zaterdag 7 maart 2015 starten we weer met de cursus
behendigheid!

Behendigheid, ook wel agility, staat garant voor veel
plezier voor hond en baas.
De cursus is geschikt voor honden die de B cursus hebben
gevolgd en gezond zijn. De eerste les is een gratis proef
les. Hier wordt ook gekeken of de combinatie geschikt is.
De behendigheid les is elke zaterdagochtend om 9.00
uur. Gezamenlijk wordt het parcours opgebouwd om
vervolgens te beginnen aan een leuk uur training en
spel.*
Opgave kan bij Herma Schoppers: schuppie@hotmail.
com
* afhankelijk van het weer

Spelen met stokken is gevaarlijk
Met stokken spelen is leuk!
De meeste honden vinden het geweldig om in het bos of
op het strand met een stok te spelen. De meeste baasjes
gaan daar dan ook gretig op in en gooien de stokken op
verzoek van hun hond weg.
Als het tot nu toe altijd goed is gegaan, dan ben je je vaak
van geen kwaad bewust.
 
Maar wat kan er mis gaan?
Stokken zijn hard en hebben vaak scherpe punten en
splinters.
Tijdens het gooien van een stok, kan deze per ongeluk
op het hoofd, de ogen of lichaam van de hond terecht
komen.
Tijdens het willen vangen van een stok, kan een hond
zich ernstig bezeren. De stok kan een deel van het li
chaam doorboren.
Al rennend en ravottend kan de (te grote of te zware)
stok in de keel schieten of de tanden en de bek verwon
den.
Zelfs het kauwen op een stok kan nare gevolgen hebben.
Splinters kunnen voor ontstekingen zorgen. We hebben
zelf van een geval gehoord waarbij de tong en slokdarm
vol splinters zaten en dat de hond door de ernstige
ontstekingen in de keel bijna niet meer kon ademen.
Dierenartsen zien in hun praktijk regelmatig honden die
door stokken zijn verwond. Zij raden hondeneigenaren
dan ook met klem af om honden met stokken te laten
spelen.
 
Tragisch voorbeeld
Blaze - de Border Collie
Blaze heeft een levensbedreigende aanvaring met een
stok gehad. Hij wilde een stok vangen, maar dit ging
helemaal mis. De stok doorboorde zijn slokdarm, nek,
oksel en borstkas. Gelukkig werden zijn longen hierbij
niet geraakt, anders had dit fataal voor hem kunnen
aflopen. 

 
Veilige alternatieven
SafestixVindt jouw hond het leuk om te apporteren of
om achter stokken aan te rennen? Zorg er dan voor dat
je altijd een veilig speeltje met je meeneemt tijdens een
wandeling. Denk hierbij aan een balletje, een dummy of
een speciale gooistok
 
Lees het hele artikel op internet. http://www.doggo.nl/
artikelen/recreatie/met-stokken-spelen-is-gevaarlijk.php

13



Agenda Algemene Ledenvergadering  KC
Reo 6 januari 2015
Datum: 6 januari 2015
Plaats: kantine Windhondenrenvereniging Rijssen
Arend Baanstraat 105/A, 7461DT Rijssen
Aanvang: 20.00 uur

Agenda

1. Opening
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Controle notulen ALV 2014
3.a Controle notulen tussentijdse ALV 7 oktober 2014
 
4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

6. Controle kascommissie

8. Benoeming nieuwe kascommissie

7. Bestuursverkiezingen

-aftredend niet herkiesbaar: Dhr. W. Vosgezang –van
wege verhuizing
-Voorzitter: vacant
- Voordracht nieuw bestuurslid: K. Brand
- Aftredend en herkiesbaar: E. Zwoferink
- aftredend en herkiesbaar: M. Roosink
 
9. Redactie clubblad / website

10. Rondvraag

11. Sluiting
 

Notulen Ledenvergadering  7 januari 2014
Datum: 7 januari 2014
Plaats: kantine Windhondenrenvereniging Rijssen
Arend Baanstraat 105/A, 7461DT Rijssen
Aanvang: 20.00 uur

1. Opening
Met kennisgeving afwezig: Monique, Ben, Gelinda,
Annemieke

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen stukken van betekenis

3. Controle notulen ALV 2013
Er zijn geen op of aanmerkingen. De notulen worden
door de aanwezigen goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretaris
Raad van Beheer
Tijdens de algemene vergadering op 23 november 2013
hebben de leden van de Raad van Beheer een historisch
besluit genomen: De borging van het gezondheidsbeleid
voor verplichte DNA-controle van de afstamming van
alle rashonden. Daaraan gekoppeld tevens de opslag van
het DNA in een DNA-Bank voor mogelijke gezond
heidsonderzoeken. Met ruim 91% vóór werd het voostel
hiertoe aangenomen. De uitvoering zal uiterlijk per 1
juni 2014 ingaan.
Ras Specifieke Instructies
2 jaar geleden benoemde ik al kort dat de Raad in haar
plan van aanpak omtrent de aanpak van de negatieve
kijk op rashonden verschillende actieplannen had liggen
.De DNA controle was hier 1 van maar ook de Ras
Specifieke Instructies zijn een actie voortvloeiend uit het
plan van aanpak. Op de komende clubmatch zullen wij
dan ook bij de daarvoor aangewezen rassen een RSI
formulier hebben liggen. De keurmeester moet deze in
vullen over het ras wat van toepassing is.
KC Rijssen
We staan niet stil maar gaan mee met ontwikkelingen.
Op dit moment wordt er een marketing en communica
tieplan geschreven voor KC Rijssen. In het kader hier
van is onlangs een enquête afgenomen onder onze cur
sisten. Hieruit gebleken is dat cursisten zeer tevreden zijn
met de cursus; deze wordt gemiddeld beoordeeld met een
Goed. Een resultaat waar we met zijn allen tevreden over
kunnen zijn. We zullen er naar streven dit vast te houden.
Een belangrijke ontwikkeling was de start van de hon
densport ‘Agility’. Er zijn dit jaar 3 groepen gestart op
recreatief niveau. Wie wel eens heeft gekeken op de za
terdag ochtend zal opgemerkt hebben hoeveel plezier de
hond en zijn baas hebben aan deze sport. Komend jaar
hopen we op weer nieuwe enthousiaste cursisten.
De cursus avond op maandag is druk bezocht. We
hebben dit jaar veel pups mogen verwelkomen en de
groei naar de A en B was hierdoor ook groter. Laten we
deze mensen stimuleren om bezig te blijven met hun
hond. De zaterdag ochtend heeft een trouwe groep
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cursisten waarvan de GG Beginners dit jaar is uitgebreid
met nieuwe cursisten. We hopen dit jaar weer een examen
af te kunnen nemen.
Er is een start gemaakt met ‘professionalisering’ voor de
instructeurs. In het najaar heeft Dierenarts Wendy de
Waard van Dierenartspraktijk Riessen een cursus
EHBH gegeven. Dit was een positieve bijdrage voor de
instructeurs. Ook dit jaar gaan we verder met professi
onalisering, in maart zal er een cursusavond zijn voor de
instructeurs over hondengedrag.
De snert wandeling was dit jaar weer geslaagd. Een
mooie tocht en prachtig weer. Hier kwamen we echter
wel tot de ontdekking dat hiervoor te weinig reclame is
gemaakt en daardoor de deelname niet vanzelfsprekend
groot is. Dit hebben we aangepakt. Er is een facebook
pagina aangemaakt van KC Rijssen en we zijn terug
gegaan naar ouderwets briefjes uitdelen met daarop kort
de mededelingen. Dit is succesvol gebleken, want bij de
afgelopen Bingo in december hadden we toch 120 %
meer deelnemers.
Vanzelfsprekend zijn ook niet-leden welkom op activi
teiten.
De Clubmatch in 2013 was een geslaagd evenement. We
hebben de keurrapporten met de laptops uitgewerkt, wat
door exposanten als zeer positief is ervaren. Hoewel in
2013 het aantal honden iets minder was dan in 2012 kan
ik u vermelden dat we nu al meer inschrijvingen hebben
dan vorig jaar. We hopen natuurlijk komende club
match weer een mooie show neer te zetten.
De uitslagen van de clubmatch 2012 waren als volgt:
Best in show: Engelse Cocker Spaniel ‘Albert z Vejmin
ku’ van G. van Empel
Beste Veteraan: Shetland Sheepdog, Secret Mystery
Dressed to Pleasure, van E.A. van Nijen
Beste Koppel: Chinese Naakthond van P.E.E. van
Oosten
De zomershow dit jaar was ook dit jaar een gezellig en
geslaagde show. Dit jaar met de special Amerikaanse
Bulldoggen. De Amerikaanse Bull is dan wel niet erkend,
maar er zijn erg veel liefhebbers van dit prachtige ras.
Komend jaar zal er oa een Amerikaanse Keurmeester
op de zomershow keuren. Hierdoor is het idee ontstaan
om er in zijn geheel een ‘Amerikaans’ tintje aan te geven.
De uitnodigen zijn inmiddels de deur uit en na de club
match zal dit verder uitgewerkt worden.
Beste in show Zomershow was: Golden Retriever: ‘Mar
ry Poppins Golden Robos’ Eigenaar: J.B. Kamstra uit
Vilsteren.
Tot slot.
Afgelopen jaar hebben nogal wat leden, medewerkers,
instructeurs en bestuursleden heftige tijden gekend in
hun privé leden. Ondanks die zware tijd, waren jullie er
wel weer week in week uit. Wat bijzonder dat jullie zelfs
in de moeilijke tijden, toch klaar staan voor Reo. En
misschien was voor velen Reo wel een fijne afleiding.
Mijn gedachten en medeleven gaan in het bijzonder uit
naar Annemieke. Jarenlang instructeur en vrijwilliger
voor vele instanties. We denken aan haar en wensen haar
kracht en sterkte toe.

Vrijwilligers, instructeurs, bestuur, bedankt voor het
afgelopen jaar. Zonder jullie inzet en passie voor de hond
zijn we nergens.
Voor een aantal leden was 2013 een jaar met bijzondere
honden successen. Shows die gewonnen zijn, pups die
geboren zijn. Ik hoop en wens jullie allen het komende
jaar veel succes toe.
7 januari 2014
Mariska Roosink
5. Jaarverslag penningmeester
Geen op of aanmerkingen

6. Controle kascommissie
De kascommissie geeft decharge aan de penningmeester.
 
8. Benoeming nieuwe kascommissie
Verkiezing nieuwe kascommissie. Simone Heuvink heeft
2 jaar haar dienst bewezen. Ze wordt hiervoor bedankt.
Marcel van Rooyen en Willem Visser zullen aankomend
jaar als kascommissie optreden. Dick Hofman is reserve.

7. Bestuursverkiezingen
- Dhr. B. Kamphuis – aftreden
- Dhr. J. Wierbos – Aftreden en herkozen
Wim Vosgezang zal nog een jaar in het bestuur functio
neren als redactie lid. Zijn overige werkzaamheden
zullen stoppen.
Als Ad Interim zal Karin Brand functioneren, volgend
jaar zal ze kunnen toetreden.

9. Vanuit het bestuur
Clubmatch: Er wordt gevraagd of er medewerkers zijn
dit kunnen en willen helpen met het opbouwen van de
clubmatch.
Op dit moment zijn Marcel van Rooyen en Jan Wierbos
bezig met een website waarop online betalen ook moge
lijk zal worden.

Net zoals voorgaande jaren zal ook dit jaar weer een
uitleg gepland staan voor de medewerkers van de club
match. Maandag 20 januari om 21.15 uur worden de
medewerkers verwacht in de kantine voor een toelich
ting.

10. GG Commissie
De GG draait goed. De commissie en het bestuur zijn
tevreden over instructeurs zowel over de cursussen. Op
dit moment zijn er gesprekken met eventuele nieuwe
instructeurs. Bij de puppycursus komt een vast hulp.

11. Redactie clubblad
Het programma wordt inmiddels goed beheerst door de
redactieleden.
Tot nog toe zijn er geen reacties gekomen op het plaatsen
van een kennellink in het clubblad.

15



12. Rondvraag
Rita Mensink: Vraag over contributie: als het automa
tisch gevorderd wordt hoef je de acceptgiro niet te beta
len.

Vanuit bestuur: Er is veel werk met niet betalende leden.
Voorstel om de contributie te verhogen en in september
een Buitengewoon Algemene Leden Vergadering in te
voeren om dit voorstel aan te nemen. Voorstel is om dit
naar €15 te verhogen ivm de hoge kosten (Postzegels,
afdracht Raad).
Er zal een oproep komen via de website voor de Buiten
gewoon Algemene Leden Vergadering. Houdt u er re
kening mee dat deze vergadering op de 2e maandag in
september is.
Marcel van Rooyen: Stelt een aantal kritische vragen
omtrent de agility. De investering was groot, hoe staat
het met de opbrengsten?
Er zijn afgelopen jaar drie groepen gestart. 2 groepen
zullen samen gevoegd worden en vanaf maart zal er weer
een nieuwe cursus gestart worden.
Marcel van Rooyen geeft aan dat het wenselijk zou zijn
om voor deze cursus meer reclame te maken en mensen
actief kennis te laten maken met deze sport.
Wout ?????: Stelt vragen rondom de ring-training. Het
idee van hem is om het uur op te splitsen. Hierbij geld
het 1e half uur voor socialisatie en het 2e half uur voor
de serieuze show mensen. Het idee zal meegenomen
worden in afweging bij de instructeurs van de
ringtraining
13. Sluiting
Vergadering wordt gesloten om 21.45 uur
 

Notulen tussentijdse ledenvergadering
7-10-2014
Datum: 7 oktober 2014
Plaats: kantine Windhondenvereniging Rijssen
Arend Baanstraat 105/a
7461 DT Rijssen
Aanvang: 19.30 uur

Notulen
1. Opening
Er zijn 19 leden aanwezig.

2. Ingekomen stukken / mededeling
Er zijn geen ingekomen stukken die van belang zijn voor
deze vergadering.

3. Voorstel contributie verhoging
Op dit moment is de contributie €10 per jaar voor leden.
Het bestuur wil dit graag verhogen naar €15,00 per jaar
zodat we op deze wijze onze afdracht richting de Raad
van Beheer en andere vaste kosten die verhoogd zijn te
kunnen bekostigen, zoals portokosten, clubblad maar
ook niet betalende leden kosten geld vanwege de brieven
de toegezonden moeten worden. Naar verwachting zal
de verhoging geen invloed hebben op de deelname van
de clubmatch.
De vergadering stemt voor om de contributie te verho
gen.

4. Vacature voorzitter
Er wordt kort verteld wat de toedracht is geweest van af
treden van de voorzitter. Dit heeft ook vermeld gestaan
in het clubblad van september. Aangegeven wordt dat
er gesolliciteerd kan worden naar de functie.

5. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

6. Sluiting 
Het bestuur bedankt een ieder voor zijn komst.
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De Jaarwisseling: geen feest voor iedereen!
Oud en nieuw is voor de meeste mensen een gezellig feest.
Helaas geldt dit niet altijd voor onze huisdieren. Veel
honden zijn angstig voor vuurwerk. De reden hiervan
kan verschillend zijn, van nare ervaringen (bijvoorbeeld
een rotje die afgestoken is terwijl de hond uitgelaten
werd).

Het is belangrijk oud en nieuw ook voor de hond fijn te
laten verlopen, dit kan op veel verschillende manieren.
Onderstaand vindt u enkele tips die kunnen helpen.

Wat te doen:
• Bied de hond een schuilplek, die hij zelf prettig vindt.
Dwing hem niet perse in zijn bench te gaan liggen,
sommige honden vinden met oud en nieuw juist een
andere plek erg prettig (bijvoorbeeld onder de tafel,
achter de bank).
• Probeer het zo geluidsdicht mogelijk te maken.
• Leg een kledingstuk met jouw geur in die veilige plek,
zodat hij zich veiliger voelt.
• Geef hem gelegenheid bij de baas steun en contact te
zoeken. Honden gaan vaak naast je zitten, dus steun
zoeken. Sta dit toe.
• Neem de hond niet mee maar laat hem in zijn eigen
vertrouwde omgeving, met jou als steun.
• Overleg met de mensen/kinderen buiten wanneer je de
hond uitlaat. Geef aan dat je straks je hond moet uitla
ten en vraag aan hen of ze op dat moment even willen
stoppen met vuurwerk afsteken.
• Hou je hond aan de lijn.
• Je kunt een aantal medische middelen gebruiken. Ge
bruik absoluut geen Vetranquil als medicatie, dit is na
melijk een spierverslapper, waardoor je hond niet goed
in beweging kan komen, maar hij is nog steeds ontzet
tend bang. Een geschikt middel is Alprazolam. Daar
naast zijn er enkele natuurlijke middelen die geschikt zijn
voor de ondersteuning, namelijk Phystonics Strezz,
Zylkene, Bach Bloesem. Wel is het raadzaam met deze
middelen op tijd te beginnen. Vraag eerst bij een veteri
nair natuurgeneeskundige advies voordat je zomaar wat
gebruikt.
• Begin volgend jaar op tijd met trainen (in september/
oktober) zodat je leert om te gaan met de angst van de
hond en de hond kan leren dat vuurwerk niet eng is.

Wat zeker niet doen:
• Hem dwingen in een bepaalde ruimte te zijn of hem
geen toegang geven tot zijn veilige ruimte/plek.
• Hem negeren (Negeer het gedrag – de angst- maar
negeer niet de hond).
• Overdreven aandacht geven aan zijn angst (kom maar
hier hoor, wat is het zielig he, wat ben je toch bang)
• Hem alleen laten tijdens de jaarwisseling
• Met hem naar een andere plek gaan dan zijn eigen
vertrouwde omgeving
• Hem tijdens de jaarwisseling uitlaten/naar buiten gaan.
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Een woning aankopen

anno 2013?

U hebt een woning op het oog.

Maar u zit vol vragen?

l Is het nu wel de goede tijd om te kopen?

l Is de woning geschikt voor uw situatie?

l Is de vraagprijs reëel?

l Hoe is de bouwkundige staat?

l Zijn er verborgen gebreken?

l Hoe staat het met het onderhoud?

l Wat zegt het bestemmingsplan?

l Moet er kadastrale recherche plaatsvinden?

l Wat is de waarde van de woning?

l Hoe moet ik onderhandelen?

l Wie beoordeelt de contracten?

l Zit er ergens een addertje onder het gras?

Kortom, de aankoop van een woning is een hele beslissing.

Een deskundige begeleiding voorkomt problemen

en teleurstelling achteraf.

Ik help u graag bij de aankoop van uw droomwoning.

Dit tegen een vooraf afgesproken vast en alleszins redelijk tarief. 

Adviesbureau RIESSEN
Jan Nijland RMT aankoopmakelaar
Ter Weelstraat 30, 7462 RT Rijssen

Mobiel: 06-54953007

E-mail: jannijland@hotmail.com

of adviesbureauriessen@gmail.com

Beëdigd taxateur en makelaar sinds 1980 / Kamer van Koophandel 08215337
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tenen van de hond en kunnen erg pijnlijk worden. Dit
komt met name voor bij honden met een langere vacht
tussen de tenen. Houd dus de haren tussen de zoolkus
sentjes kort zodat er geen sneeuw zich kan hechten aan
de haren.
Als het toch mis gaat, trek dan niet aan de klontjes ijs.
De haren worden automatisch meegetrokken, en in erge
gevallen kan het voor komen dat zelfs delen van de huid
meegetrokken worden. Laat de ijsballen rustig ontdooi
en door de warmte van je handen of een handdoek ge
drenkt in lauwwarm water.
Pekel kan de voetzooltjes enorm irriteren. De ene hond
is er wat gevoeliger voor dan de andere. De kussentjes
en de huid tussen de tenen kun je beschermen door de
voeten in te smeren met vaseline of uierzalf voordat je
naar buiten gaat. Spoel en droog de voeten goed af met
lauw water na het uitlaten.

Niet op het ijs!
Leer je hond te allen tijde dat hij niet op het ijs mag! De
hond kan niet bepalen wanneer het ijs sterk genoeg is.
Als hij op het ijs mag, zal hij er ook op gaan als het dooit,
met het risico dat hij door het ijs zakt. Met als gevolg
bovengenoemde onderkoeling.

Spierblessures 
Bij lopen op bevroren plassen of ijs zie je dat de poten
geen grip hebben. De hond glijdt steeds weg en er kunnen
vreemde houdingen ontstaan waarbij er hard aan de
pezen en spieren getrokken wordt. Door deze onver
wacht en rare belasting kunnen gemakkelijk spier en
peesblessures ontstaan. Ook heeft ijs vaak scherpe ran
den waaraan je hond zich kan verwonden. (Bron:
Hondenmanieren)

Training 
Voordat je gaan trainen is het belangrijk de spieren warm
te maken. Dit kan door de hond voor de training stevig
te aaien met de haarrichting mee. Je masseert hierbij zijn
spieren. Daarnaast is het belangrijk ‘in te lopen’. Je kunt
een aantal wendingen maken, alles op een rustig tempo.
Blijf niet te lang stil staan tijdens de training maar pro
beer goed af te wisselen met volg oefeningen.

Hond en kou
De winter staat voor de deur. De winterkleren zijn weer
voor de dag gehaald, hout voor de haard ligt klaar en de
chocomel is, vooral na het trainen, altijd een aangename
versnapering na de les. Kortom, wij zijn er goed op
voorbereid. Maar hoe zit dat met onze honden? Moeten
we hier nog speciale aandacht aan besteden? Een aantal
belangrijke zaken wat betreft de winter vind u in dit
artikel.
 
Onderkoeling
Net als de mens kan ook een dier onderkoeld raken.
Gelukkig raakt een gezonde hond niet zo snel onder
koeld, maar na een lange zwempartij in ijskoud water,
langdurig in de sneeuw liggen of blootstelling aan ijzige
wind en kou kan het toch gebeuren dat een dier onder
koeld raakt. Honden met korte haren, weinig of geen
ondervacht of weinig lichaamsvet en pups en oudjes zijn
er extra gevoelig voor.
Hoe kun je zien dat een hond onderkoeld is? Hij zal eerst
rillen maar verder zich nog wel normaal voordoen.
Daarna kan futloosheid volgen, sufheid en een opper
vlakkige ademhaling. Daarnaast voelt de hond koud
aan. Zijn temperatuur is onder de 37 °C . De huid zal
wit worden i.p.v. roze. Als onderkoeling doorzet, kan
dit coma en de dood tot gevolg hebben.
Naast onderkoeling heb je ook bevriezing. Hierbij zijn
vooral de lichaamsuiteinden (oren, staartpunt en bij
reuen de balzak) het minst beschermd en dus gevoeligst
voor onderkoeling.

Wat moet je doen?
Als de hond nat is, droog hem dan zo snel mogelijk met
een handdoek/kleding. Hij moet warm worden! Daar
naast stimuleer je de bloedsomloop. Wikkel de hond
ergens in om hem warm te houden en neem zo snel
mogelijk zijn temperatuur op. Is de temperatuur lager
dan 37 °C? Neem dan contact op met de dierenarts. Leg
bij de hond evt. een warme kruik (in een handdoek ge
wikkeld) of leg de hond in een warme ruimte. Leg hem
niet bij de verwarming en voer vooral niet te snel of teveel
warmte toe! Te snel warm worden kan oververhitting tot
gevolg hebben.
Als de hond weer bij bewustzijn is, geef hem dan kleine
beetjes van iets warms te drinken bijvoorbeeld bouillon.
Herstelt de hond, neem dan weer zijn temperatuur op.
Deze moet tussen de 38 en 39 ° C zijn. Laat hem nog wel
in de warme ruimte en blijf zijn lichaamstemperatuur op
nemen.

Sneeuw eten
Laat je hond GEEN grote hoeveelheden sneeuw en/of
ijs eten! Dit kan diarree veroorzaken of bij grote rassen
met een diepe borstkas zelfs een maagkanteling.

Voetzolen
Sneeuw kan zich ophopen tot ijsballetjes tussen de
zoolkussens van de hond. De ijsklonten duwen tegen de
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Rasbeschrijving; Duitse Schafpudel
Naast de bekende Duitse Herdershond kent Duitsland
nog een bijzondere, en bij het grote publiek onbekende
Herdershond, de Duitse Schafpudel. Dit ras is niet door
de FCI is erkend. Maar het ras is interessant genoeg om
daaraan aandacht te besteden.

De Duitse Schafpudel kent een lange geschiedenis. Zijn
wortels zijn tot in de vroege middeleeuwen terug te
vinden. De Schafpudel is verwant aan de Briard, de
Bearded Collie en de Owczarek Nizinny en is wellicht
één van de voorouders van onze eigen Schapendoes.
De Schafpudel is een veelzijdige helper van de herder en
waker over de kudde. Zijn lichaamsbouw en vacht
maken hem geschikt voor werk in een ruig gebied en
onder alle weersomstandigheden. In het begin van deze
eeuw werd de Schafpudel min of meer herontdekt.
Omdat er nog maar weinig exemplaren beschikbaar zijn,
wordt het ras met uitsterven bedreigt. Geschat wordt dat
er nog zo’n 200 à 300 exemplaren in Duitsland aanwezig
zijn. Via een gecontroleerde fok probeert een aantal
liefhebbers het ras te behouden. In een later stadium zal
waarschijnlijk een verzoek om erkenning van het ras
door de FCI worden ingediend.

De huidige Schafpudel kan men als volgt beschrijven;
De schofthoogte ligt tussen de 50 en 60 cm voor reuen.
Teven zijn ongeveer 5 cm kleiner.
Het lichaam mag iets langer zijn dan hoog.
De rug is recht, soms richting het kruis licht oplopend.
De borst is breed en diep, met een oplopende lendenen
partij.
De benen zijn lang en diep gehoekt, de hond is zeer goed
gespierd.
De vacht bestaat uit halflang warrig “zothaar” en het
mag aan de snuit en benen wat korter zijn.
De kop is eerder breed dan lang. Het warrige hoofdhaar
bedekt de ogen en laat het hoofd groter lijken dan het
is. De oren zijn vrij lang, ze mogen hangen of staan. De
typische ‘stehe-ören’, (een opstaand klapoortje) komen
zelden voor.
De staart is lang of halflang en goed behaard en wordt
het liefst laag en zonder krul gedragen. De ogen zijn
rond, en van kleur bij voorkeur hazelnootbruin.
De Schafpudel komt voor in verschillende kleuren: wit,
zwart, schimmel, bont en wit met platen.

De Schafpudel is een uitgesproken, vriendelijke, tempe
ramentvolle en aanhankelijke hond, die zeer sterk op
zijn familie is gefixeerd. Zijn uitgesproken "hoeden"ei
genschappen zorgen ervoor dat hij zich altijd in de di
recte omgeving van zijn familieroedel begeeft. Rond
struinen en weglopen zijn hem vreemd, zijn familie wil
hij koste wat kost in het oog houden en niet uit het zicht
verliezen. De Schafpudel is een hond voor actieve
mensen. Hij voelt zich helemaal top wanneer hij zich
fysiek mag uiten. De huidige hondensport biedt daar
voor voldoende mogelijkheden, die allemaal aan de
Schafpudel zijn besteed. Een Schafpudel is zeer intelli
gent en houdt er erg van om nieuwe dingen te leren. Hij
is waaks, gehard, goedaardig, levendig, maar niet onrus
tig. Een consequente opvoeding is voor de goede ont
wikkeling van een Schafpudel belangrijk.
Jan Nijland
 

Vanaf 29 december geen pups onder 15
weken mee naar Nederland
Mensen die een hond aanschaffen bij een buitenlandse
fokker moeten er rekening mee houden dat vanaf 29
december 2014 honden, katten en fretten die jonger zijn
dan 15 weken Nederland niet meer in mogen.
Rabiës
Vanaf eind december moet elke hond die Nederland
binnenkomt, dus ook een pup, een geldige enting tegen
rabiës hebben. De rabiësvaccinatie mag pas vanaf 12
weken gegeven worden (ook als de fabrikant van het
vaccin een jongere leeftijd opgeeft!) en is pas 3 weken na
het toedienen werkzaam. De hond is dan inmiddels
minstens 15 weken oud en mag dan pas de grens over.
Uitzondering
Tot nu toe was voor honden die uit EU-landen naar
Nederland kwamen een uitzondering mogelijk en kon
den ze tot een leeftijd van 3 maanden (12 weken) zonder
rabiësvaccinatie worden meegenomen. Om verspreiding
van rabiës te voorkomen, wordt deze uitzondering op
geheven. Dit betekent ook dat grote partijen jonge
honden die uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa,
Nederland worden binnengebracht, ook niet meer zijn
toegestaan als de dieren nog geen 15 weken oud zijn en
geen geldige vaccinatie tegen rabiës hebben.
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Indien onbestelbaar retour: Grotestraat 14-102, 7461KG Rijssen Kynologenclub ‘Rijssen en Omstreken’


