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“In vertrouwde handen”
Vets & Pets, klinieken voor gezelschapsdieren
Eerste Zeine 112 - 5144 AM Waalwijk
Tel: 0416-334000
www.delangstraat.com
7 dagen per week geopend - 24 uur per dag bereikbaar
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Van de voorzitter

Met het verschijnen van dit 4e nummer in 2018 van ons clubblad, ligt het BRABANTS
RASHONDEN FESTIVAL al weer ruim een maand achter ons. Hopelijk kijken ook
onze leden, evenals het bestuur, met plezier aan deze goed verlopen dag terug.
Natuurlijk hebben de weergoden een positieve invloed gehad op het welslagen van
deze dag. Ook uit de reacties van de deelnemers naar aanleiding van de hen toegestuurde mini enquête blijkt dat de laatste editie van het Brabants Rashonden Festival
als geslaagd mag worden beschouwd. Een opsteker voor alle medewerkers en het
bestuur van de KV.
Wij allemaal zijn met veel plezier aan de
voorbereiding begonnen. Het was even
spannend toen in eerste instantie de
inschrijvingen “binnendruppelde”. Maar
het vertrouwen en ons enthousiasme nam
weer toe, toen in de laatste 10 dagen het
aantal inschrijvingen in een rap tempo
groeide en onze zorg over een beperkte
deelname als de spreekwoordelijke
sneeuw voor de zon, op die dag ruim
aanwezig, verdween. In goede sfeer
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hebben wij, samen met onze vrijwilligers,
de dag voor het festival alles opgebouwd
en zelfs dat was al een kynologisch feestje.
De opzet om er, alhoewel het veld van
de KV Waalwijk groot is, een wat knus en
gezellig ogend geheel van te maken lijkt,
gelet op de reacties, geslaagd te zijn.
Graag wil ik een ieder die gereageerd
heeft op ons verzoek om suggesties en
opmerkingen aan te dragen bedanken voor
hun inbreng. Niet alles zullen wij kunnen
honoreren, maar er zitten een aantal
opmerkingen en suggesties bij waar wij
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zeker rekening mee zullen houden bij de
organisatie van ons volgende festival.
Voor alle uitslagen van de deelnemende
honden verwijs ik u graag naar het verslag
van onze clubmatch op pagina 16. In
principe en behoudens toestemming
van de Raad, is er gekozen om de 2de
zondag in september als ‘nieuwe’ datum
aan te houden voor het BRABANTS
RASHONDEN FESTIVAL, ervan uitgaande
dat de kynologische agenda ons daar
de ruimte voor geeft. Noteert u zondag
8 september 2019 als datum voor de
volgende editie van ons FESTIVAL vast in
de agenda?
Voor 2019 overwegen wij ook om een
speciale klasse voor stamboom-loze
honden open te stellen. Hoe we dit precies
vorm gaan geven is op dit moment nog niet
helemaal duidelijk. Maar wij onderzoeken
de mogelijkheid, dat ook iedereen met een
stamboom loze hond, meer dan welkom is
op het Brabants (Ras)honden Festival en
zijn hond voor een keuring kan inschrijven.
Verder zijn wij aan het onderzoeken of
het mogelijk is om in 2020 voor HET
BRABANTS (RAS)HONDEN FESTIVAL
toestemming van de Raad van Beheer
kunnen krijgen om er een CAC-show van
te maken. Dit zou goed kunnen passen
in een voorstel van de Tentoonstelling
Gevende Vereniging om te streven
naar een gedifferentieerde opbouw van
hondententoonstellingen.
7 Oktober jongst leden hebben wij weer
een goed verlopen Agility wedstrijd gehad
Nummer 4

op ons terrein. Met gepaste trots kunnen
wij vaststellen dat ook hier wij op een goed
team kunnen bouwen bij de organisatie van
deze wedstrijden. Persoonlijk doet het mij
veel plezier om een toenemende variatie in
de deelnemende rassen te zien, bij de door
ons georganiseerde Agility wedstrijden.
Voor het 1ste kwartaal van 2019 zullen wij,
zo als het er nu uitziet 2 binnen wedstrijden
organiseren in de nabij gelegen manege.
De door ons nieuw aangeschafte toestellen
zullen daar gebruikt kunnen worden.
Binnen ons streven om een zo compleet
mogelijk programma aan activiteiten
met en voor de hondensport te kunnen
aanbieden wil ik dit voorwoord afsluiten
met de mededeling dat wij het genoegen
hebben om een nieuwe instructeur, Celine
Clarisse, voor Hoopers aan u te kunnen
voorstellen.

Carel Canta
Voorzitter KV Waalwijk
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 Evenementen

20 januari
en
10 maart
organiseert KV Waalwijk
een 1e graad
en promotie agility
wedstrijd in
manege
De Kegelaer


Noteer
in je agenda!
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Mijn naam is Celine Clarisse, ik woon in Drunen samen met mijn partner en twee
katten, regelmatig zijn de honden van mijn ouders op bezoek: Balou een knappe
Bearded Collie is de reden waarom ik begonnen ben met hoopers, we hadden meer
rust nodig in onze trainingen en wilden toch iets actiefs doen. Karamel, een vrolijke
Bearded Collie, kan ook hooperen en zal dan ook wel eens mee komen. Overdag
werk ik in de kinderopvang op de babygroep.
De afgelopen 6 jaar heb ik bij een
kynologenclub les gegeven in gehoor
zaamheid en hoopers. De afgelopen twee
jaar heb ik bij mijn eigen hondenschool les
gegeven in impuls controle en natuurlijk
ook hoopers. Het leukst vindt ik om de
mensen een leuke avond uit met hun hond
te laten hebben. Ieder mag op zijn eigen
wijze en met zijn eigen doel de lessen
volgen en bovenal vind ik het belangrijk
dat baas en hond plezier hebben. Vanaf
dit najaar mag ik de cursisten en honden
bij KV Waalwijk kennis laten maken met:
Hoopers.
Wat is hoopers
Hoopers is een leuke en volwaardige
opzichzelfstaande hondensport. Het is een
sport met bepaalde fysieke en mentale
eisen en is geschikt voor elke hond.
Het aanleren van deze hondensport
gebeurt bij ons ‘drukvrij’. Het is tenslotte
de bedoeling dat het vooral leuk blijft.
Aangepaste hindernissen zorgen voor een
minimale lichamelijke belasting voor zowel
de hond als de handler.

en loopt niet mee. Dit maakt de sport
daarom ook geschikt voor mensen met
een lichamelijke beperking. Hoopers is
een volwaardige sport en kan naast elke
andere hondensport beoefend worden,
zonder dat dit conflicteert. En door de
minimale lichamelijke belasting kunnen
ook pups, jonge honden en oudere honden
deelnemen.
Meld nu aan voor een cursus of maakt kennis
tijdens een workshop. Ervaar zelf hoe leuk het
is en hoeveel plezier de hond hieraan heeft. Uw
instructeur Celine Clarisse is aangesloten bij
Hoopers Nederland.

De hindernissen bestaan uit hoopers,
tonnen en tunnels. Alles gebeurt laag bij
de grond. Er zijn dus geen sprongen of
hoogtetoestellen en de parcoursen voor de
hond bestaan uit vloeiende lijnen.
De handler dirigeert de hond op afstand
Nummer 4
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Het Schipperke als Hulphond?
Afgelopen jaar hebben wij met ons gezin een hulphond pup opgevoed en de basisbeginselen voor het latere werk aangeleerd, een Field Labrador. We hebben haar
dus voorbereid op haar werk bij een gehandicapte cliënt. Zaza, dat is haar naam en
gesponsord door een bedrijf, gaat binnenkort als rolstoelhond door het leven. Daarbij zal ze een veelheid van taken gaan verrichten zodat de cliënt weer een zelfstandig
leven (terug) krijgt. (wasmachine inruimen, kasje open, kastje dicht, jas aan, jas uit,
schoenen idem, boodschappen doen etc. etc.)
Omdat wij al eens eerder een Schipperke
aan de eigenaren van een Duits
beveiligingsbedrijf hebben verkocht
die daar is getraind als explosieven
vinder, kwamen wij al brainstormend
met de gezinscoach van de Stichting
Hulphond Nederland op het idee: Zou het
Schipperke ook als werkende hulphond
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kunnen worden ingezet? Natuurlijk met
een aangepast takenpakket en specifiek
doel. Denkt u hierbij aan de inzet voor
Epilepsie patiënten, mensen met PTSS,
kinderen met angststoornissen etc, Het
gaat er om de baas te waarschuwen. We
denken daarbij aan de opvoeding richting
signaleringshond. Waarschuwen wanneer
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een epileptische aanval dreigt, wanneer
een herbeleving van een trauma dreigt en
vult u maar aan. In feite alles waar een proactief handelen wordt gevraagd.
Wist u in dit verband dat een neuroloog
wanneer de patiënt is aangesloten op
allerlei apparatuur een epileptische
aanval maximaal binnen 60 seconden
kan voorspellen. Een hond kan dit tot wel
een uur van te voren!! Denk eens aan de
voordelen van het formaat van ons kleine
Schipperke zowel binnen kleine huisvesting
als kostentechnisch! Bovendien werken de
Hulphonden nu tot tienjarige leeftijd terwijl
we de inzetbaarheid van het Schipperke
gemiddeld langer kunnen inschatten.
Inmiddels was ons Schipperke Jufo
van de Moerheuvel gedekt door de reu
Bandito Nubika van de familie Seegers
uit Ravenstein. We hadden een echo
laten maken waarop minstens 3 puppy’s
zichtbaar waren. De pups zijn ondertussen
geboren.
Omdat wij het Schipperke goed kennen
en Monique al jaren met het Schipperke
gehoorzaamheid cursussen doet (GG1 en
GG2 in het verleden) blijft de pup voor de

opvoeding bij ons om het experiment een
maximale kans van slagen te geven. Wij
kennen het Schipperke immers als een
grote hond met een kleine maat en dat
vereist een specifieke aanpak. Stichting
Hulphond heeft een hondje gereserveerd
en komt 4 weken na de geboorte de
pups op hun geschiktheid beoordelen
op onderstaande criteria wat betreft hun
gedrag:
• Mensgerichtheid
• Normale tot rustige Locomotie
• Volgzaamheid
• Bereidheid tot samenwerken
• Herstelvermogen na sociale
overheersing
• Herstelvermogen auditief en visueel
• Voldoende coping bij stress
• Werklust
• Bepaalde basisrust
In volgende nummers zal ik u op de hoogte
houden van de uitslag van de test en over
de voortgang en specifieke training van de
nieuwe hulphond in spe die voor iemand
het verschil moet gaan maken. Hopen dat
het gaat lukken Wij hebben er vertrouwen
en zin in!!

Frank en Monique de Jong

ZARA

WorDt vervOlgd !
Nummer 4
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Hete plekken
Nee, dit is geen erotisch getinte column misplaatst terechtgekomen in het clubblad
van de kynologenvereniging. Het betreft hier een zeer serieuze en vervelende aangelegenheid. Menig hondenbezitter heeft zoiets wel eens gehoord, gezien of helaas
zelfs aangetroffen bij zijn of haar eigen hond. We praten hier over HOT SPOTS.
HOT SPOTS zijn irritaties die je altijd weer
verrassen. Het ene moment is het er niet,
het volgende moment is het er wel. Ze
kunnen dus “verschijnselen”. Als je hond
er gevoelig voor is en je kontroleert je hond
regelmatig kan het zijn dat je een uur na
je kontrole er achter komt dat er plots toch
weer een zit. Hoe komt dat dan?
Er is een trigger waardoor je hond ineens
VRESELIJKE jeuk krijgt. Over deze trigger
later meer. Deze trigger zorgt voor een
enorme jeuk op 1 plek. Hierdoor gaat je
hond er àlles maar dan ook àlles aan doen
om hiervan af te komen. Likken, bijten,
schuren, knagen. Aan één stuk door tot
de huid helemaal kapot is, kalig is en
het niet meer zo erg jeukt maar pijnlijk
wordt. Vervolgens reageert de huid hierop
door te zwellen, vocht treedt uit de huid
samen met ontstekingscellen en de huid
wordt helemaal rood. Als je zo’n hotspot
niet meteen in de gaten hebt droogt het
vocht op tot een geelgroenige korst. Als
je de korst een beetje optilt zit er groenige
pus onder. (Ik hoop dat u al gegeten had
voordat u aan dit stuk begon). Hotspots
komen voor op allerlei plekken maar wij
12

zien ze vooral rondom de kop en op de
achterhand rondom de staart. De honden
die het meest gevoelig zijn voor hotspots
zijn honden met een dikkere ondervacht en
honden die veel zwemmen.
Wat doen wij als we zo’n hotspot op het
spreekuur krijgen?
• De plek helemaal kaalscheren, liefst
met 1 cm marge eromheen. Vaak is de
plek veel groter dan je in eerste instantie
denkt. Dit vinden hotspot patienten het
meest vervelende van de behandeling,
soms is zelfs sedatie nodig.
• Ontsmetten met chloorhexidine spray
(hierdoor is een antibioticum zelden
nodig)
• Behandelen met een jeukstillende zalf
• Jeukstillende medicatie
• En last but not least: op zoek naar de
trigger.
Wat kunt u thuis vast zelf doen aan de
hotspot om de schade te beperken?
• Plek kaal knippen (of scheren)
• Ontsmetten
• Even een kraag omdoen als uw hond
er echt niet af kan blijven. (dit is geen
Jaargang 46
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BLIJVENDE oplossing want een hond
met jeuk is namelijk zielig!! En moet van
de jeuk afgeholpen worden)
• Niet laten zwemmen tot de huid is
genezen
Triggers of wel:
wat heeft dit nu veroorzaakt?
Heeft uw hond 1-malig een hotspot: Dan
moeten we controleren op teken/ vlooien
of andere parasieten zoals oormijt,
klitten in de vacht of een oorontsteking.
Te volle anaalklieren kunnen ook een
hotspot veroorzaken. Doorgaans is na
het controleren op deze oorzaken het
ergste leed geleden en knapt de plek
met een week weer goed op en komt er
ook geen nieuwe hotspot meer terug. Als
we geen oorzaak kunnen vinden dan zou
een insectenbeek ook nog de oorzaak
kunnen zijn. Heeft u een hond echter
die heel regelmatig hotspots heeft en
zijn bovenstaande oorzaken niet vast
te stellen dan is het tijd voor actie. Dan
zal er namelijk een andere trigger zijn
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die de hotspots doet ontstaan bij uw
hond. Met andere woorden: Uw hond
heeft een allergie. En als we de allergie
niet aanpakken dan blijven de hotspots
terugkomen. Er zijn ook rassen waarvan
we weten dat de allergie zich uit in het
ontstaan van hotspots zoals bijvoorbeeld
de NewFoundlander. Bij deze honden zijn
we hierop daarom ook extra alert.
Kortom: hotspots zijn een veelvoorkomende en vervelende aandoening die
tijdens hete zomers zorgen voor irritatie
en ongemak. Laat deze het plezier van u
en uw hond niet bederven!
PS: Heeft u een hond die veel last heeft van
deze hotspots? En is er geen voor de hand
liggende oorzaak te vinden? Dan kunnen wij
misschien zorgen voor verkoeling door een goed
allergologisch onderzoek. U mag altijd bellen
voor een afspraak op onze dermatologie poli in
het dierenziekenhuis Hart van Brabant aan de
achterzijde van het pand van Dierenkliniek de
Langstraat.
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Vernieuwde KK1
KV Waalwijk ging op 10 oktober van start met de nieuwe modulaire opleiding
kynologische kennis. Bij deze cursus worden naast de nieuwe opleiding ‘BASISOPLEIDING FOKKEN EN HOUDEN VAN HONDEN’ tevens de modulen ANATOMIE / BASIS BEWEGINGSLEER en ook RASSENKENNIS / behandeld. Ook de vaktaal binnen
de hondenwereld, de TERMINOLOGIE, wordt hierbij meegenomen.
Het is de bedoeling dat KV Waalwijk in overleg met de Raad van Beheer in het
voorjaar een examen organiseert in het eigen clubhuis.
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1 juli 2018 - 1 september 2018
Naam

Plaats

Naam

plaatsnaam

Mevr. vd Meulen
Mevr. D. van vliet
Mevr. V.d. Maaden
Mevr. Verrriet
Mevr. Ophorst
Tom Melis
Dhr. Dancewitz
Mevr. Veldkamp
Mevr. Krijnen
Mevr. Vd Enden
Mevr. Broeks
Mevr. Klaassen
Mevr. V Heyningen

Waalwijk
Veen
Vlijmen
Waalwijk
Kaatsheuvel
Tilburg
Waalwijk
Sprang Capelle
Tilburg
s Gravenmoer
Kaatsheuvel
Tilburg
s Gravendeel

Mevr. V Goethem

Drongelen

Dhr. Bijl

Nieuwkuijk

Mevr. Zonneveld
Mevr. V Loon - Doff
Mevr. Vissers

Kaatsheuvel
Zwijndrecht
Tilburg

Dhr. Wilbrink

Kaatsheuvel

Dhr. Stevens

Drunen

Mevr. Oude Luttikhuis

Kaatsheuvel

Mevr. Bouman

Kaatsheuvel

Dhr. Boeser
Nummer 4
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Uitslagen
Brabants Rashonden Festival
2 september 2018
BIS
KEURMEESTER:
DHR. H. HILVERDA
BIS en Best zelfgefokte hond
BEAGLE REU
CH. SAM I AM FROM ELLY’S PACK
FOK. /EIG.: MW. E. VERVOORT

2E LHASA APSO TEEF
DREAMCATCHER VD PACIFIC
PARADISE
FOK./EIG.: MW. J. GERAERTS

De winnAarS vaN 2018
16

Jaargang 46

Clubblad
3E DASHOND RUWHAAR REU
OTTO
EIG .:MW. E. VERWILLIGEN – VAN HECK

4E GOLDEN RETRIEVER TEEF
EVERYBODY LOVES ELSA VAN ’T
PUMPKE
EIG.: H.F. VAN GELOVEN

5E IERSE SETTER TEEF
TUSSOCKS MANOR AVONMORA
FOK ./EIG.:MW. A.E.S. MOGONY

Nummer 4
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6E OLD ENGLISH SHEEPDOG
TEEF
PIPA MIDDELTON AUS DEM ELBE
URSTROMTAL
EIG.:DHR. W. VAN OPIJNEN

7E SAMOJEED REU
TIME IS ON MY SIDE V. ’T HUIS TE
WOUDE
FOK ./ EIG.:MW. T. V.D. ELST

8E SINT BERNARD KORTHAAR REU
CH. BERNEGARDENS GAME KEEPER
EIG.:MW. F.M. REIJNEN – LABEE
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9E WHIPPET TEEF
FIRST FLOWER V.D. WILGENSLOOT
FOK. / EIG.:MW. Y.J. VREDEVELDT

10E WEST HIGHLAND WHITE TERRIER
TEEF
THE DASHINGN DEVIL’S JINGLE BELLS
EIG .:MW. I. E. KRIJNEN

WINNAAR KIND / HOND SHOW
KEURMEESTER MW. T. ADRICHEM
BOOGAERT – KWINT
SHIVANY VERVOORT , 7 JAAR , MET DE
BEAGLE ALS VERPLEEGSTER

Nummer 4
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BESTE JONGSTE PUP
KEURMEESTER DHR. W. WELLENS
BEAGLE TEEF
SANOUKE FROM ELLY’S PACK
FOK. / EIG.:MW. E. VERVOORT

BESTE PUP
KEURMEESTER: DHR. DRS. J. VAN DIJK
LHASA APSO TEEF
CHUNGA VD PACIFIC PARADISE
FOK. / EIG.: MW. J. GERAERTS

BESTE VETERAAN
KEURMEESTER:MW. A. GIELISSE
LEEUWHONDJE
REU
QUINTEN DE LA MAISON DOMINIQUE
EIG .:MW. L. MOESKOPS

20

Jaargang 46

Clubblad
IT´S A
GOLDEN...
Op 8 juni van dit jaar 2018 overleed onze
golden retriever Sarah, ruim 14 jaar oud.
Ze werd geboren op de unieke datum
04/04/2004 in de kennel van Ans Font
Freide in Biezenmortel en kreeg de
kennelnaam Perpekim´s Queen of Spring.
De lente was juist begonnen. We hebben
met Sarah bij de KV Waalwijk voor haar
opvoeding het hele circuit doorlopen.
Puppycursus, EG, VEG, GG met
wisselend resultaat, en de ringtraining
in de Werft. Sarah stierf in een periode
dat het fysiek met mij minder ging, een
periode met hevige pijnaanvallen.
Tijdens zo´n pijnaanval zat Sarah dan
verwonderd mij aan te kijken, waarna ze
langzaam naast mij kwam zitten en haar
kop op mijn knie legde. Ondanks het feit

dat ik in die periode de meeste steun van
mijn vrouw kreeg, ben ik er heilig van
overtuigd dat Sarah mij door die moeilijke
periode heen had kunnen helpen. Het
mocht niet zo zijn en ik heb menig traantje
gelaten. Ze vormde een paar apart met
onze andere golden Mai die eerder
overleed in 2013. Ook zij kwam uit de
kennel van Ans Font Freide. Sarah was
onze vijfde en voorlopig laatste golden.
Vier gingen haar voor. De eerste golden
was Tevka, eind 1979 welkom als pup.
Vervolgens Belle Fleur en Fast Fanny. En
als vierde golden dus Mai, die geruime
tijd met Sarah optrok. Het was een groot
genot alle goldens in ons midden te
hebben.
Noud Clarijs, Dongen

Mai en Sarah
op het duinpad naar zee
Nummer 4
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Hond & VoetBaL ....
Roemenië
Hond laat voetballer struikelen in
Roemenië.
In september stonden twee amateurclubs uit Roemenië tegenover elkaar.
Tijdens de wedstrijd rende een hond
het veld op en liet een voetballer
struikelen. De voetballer raakte hierbij
niet geblesseerd. Ook de hond bleef
ongedeerd.

Georgië
Hond legt voetbalwedstrijd in Georgië minutenlang stil.
Een hond verstoorde zondag het
voetbalduel in Georgië tussen Dila en
Torpedo Kutaisi. De wedstrijd lag ruim
drie minuten stil doordat de hond op het
veld kwam.

22

Jaargang 46

Clubblad
WorKsHoPS
Snuffelkleed maken
Wanneer: zaterdagochtend 10 november 09.30 uur
én vrijdagavond 30 november 19.30 uur
Waar: Clubhuis K.V. Waalwijk e.O.
Kosten:
Euro 15,00 voor leden
Euro 17,50 voor niet-leden
Met de snuffelmat gaat de hond snuffelen om de verstopte brokjes te
zoeken, deze worden tussen fleecestroken verstopt. De snuffelmat kun je
gebruiken als een spel om de hond op een andere manier te laten eten
of als spelletje tussendoor tijdens slecht weer of om de hond even lekker
bezig te houden!

De Snuffelmat is ideaal om te ontspannen en te gebruiken wanneer de
hond moet revalideren na een operatieve ingreep of door artrose/reuma
niet veel kan bewegen! Wij hebben al het materiaal klaarliggen en na instructie kun je meteen aan de slag.
Inschrijven kan via de site of via een mail
naar cursusadministratie@kvwaalwijk.nl
Nummer 4
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Huis- en veldregels K.V. Waalwijk
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Voor het volgen van de lessen bij de K.V. Waalwijk zijn een aantal
huis- en veldregels van toepassing:
● De hond tenminste 2 uur van tevoren geen eten meer geven. Dit om
maagproblemen te voorkomen en i.v.m. de beloningssnoepjes/brokjes
die de hond krijgt tijdens de les.
● 5 Minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.
● Parkeren uitsluitend op het parkeerterrein.
● Wij trainen op een positieve manier. Flexlijnen, slipkettingen, prikbanden
en stroombanden zijn verboden. Wij werken bij voorkeur met een leren
halsband en leren riem van ±1,5 meter. Eventueel wordt in overleg met
de instructeur gekeken naar de juiste riem.
Let op: Het gebruik van slipkettingen is volkomen achterhaald! Al
helemaal als halsband voor dagelijkse wandelingen, maar zeker ook
als hulpmiddel bij de training. Een slipketting kan halswervels en
nekspieren beschadigen en veroorzaakt dan onnodig hondenleed.
Bovendien werkt hij in de opvoeding averechts. Het heeft geen enkele
zin om de (jonge) hond angst voor de slipketting (en daarmee voor
uzelf) aan te leren. (bron: Raad van Beheer)
● Gezondheidsproblemen kenbaar maken voor aanvang van de les bij de
instructeur.
● Als de hond tijdens de les of ergens anders op het terrein of langs de
weg zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen.
● Voor, Tijdens en na de les blijft de hond op het gehele terrein aangelijnd,
Tenzij de instructeur toestemming geeft om de hond los te laten.
● Laat de honden aan de lijn niet met elkaar spelen.
● Als u een les niet kan volgen, dan dient u zich af te melden bij uw
instructeur (tel nrs. zie achterzijde clubblad) of op de dag zelf telefonisch
via het clubhuis (06-29906056).
● Indien u zonder afmelding driemaal niet op de les bent verschenen, dan
gaan wij ervan uit dat u verder geen interesse meer heeft in de cursus.
● Draag gepaste kleding en schoeisel.
● De lessen gaan altijd door, behalve bij onweer, en in overleg met de
instructeur.
● Het is tijdens de lessen niet toegestaan te roken en te telefoneren.
Nummer 4
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Ringtraining
Zoals velen van jullie al weten verzorgt sinds jaar en dag KV Waalwijk
ringtraining voor hun leden. Misschien
overbodig te vermelden, edoch kan het
geen kwaad dit nogmaals te doen... de
ringtraining van KV Waalwijk is voor alle
leden en wordt met ingang van
7 januari 2018 gegeven in: manege De
Kegelaer aan de Baan te Kaatsheuvel. In
de zomer wordt er ook regelmatig buiten
op ons trainingsveld aan De Baan te
Kaatsheuvel ringtraining gehouden
omdat niet alle tentoonstellingen binnen
zijn maar enkele ook buitenshows zijn.
De ringtraining wordt, zoals alles in de club,
verzorgd door vrijwilligers die al wat jaren
tentoonstellingsdeelname op hun naam
hebben staan en hun kennis graag willen
delen met anderen die de zelfde interesse
hebben.
Met ingang van 1 oktober 2017 vragen wij
aan iedere persoon die voor de ringtraining
komt € 2,= per hond bij binnenkomst. Dit
bedrag is expres niet hoog om de drempel
om naar de ringtraining te komen zo laag
mogelijk te houden. Op de tafel waaraan
de mensen die ringtraining geven werken,
zal een schaal staan waarin iedereen, in
goed vertrouwen, zijn bijdrage voor de
ringtraining kan doen. Wij verzoeken u
vriendelijk om met gepast geld te betalen
bij binnenkomst. Alvast bedankt!
Voor de leden en andere lezers van
ons mooi cluborgaan die niet weten wat
“ringtraining” is, een woordje uitleg; honden
die meedoen aan hondententoonstellingen
worden aan de keurmeester getoond in
26
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de “keurring”, een met bankjes, stoelen,
afzetlint of iets ander afgezet stukje in
een zaal of op een veldje (als het een
buitententoonstelling betreft), daar komt
dus de naam “ringtraining” vandaan. De
honden en de mensen (ook wel geleiders,
exposanten of handlers genoemd) worden
op deze ringtrainingen getraind in het
“uitbrengen/voorbrengen” (het showen)
van hun hond(en) aan de keurmeester.
Maar natuurlijk ook veel aandacht aan
het laten zien (voorbrengen/showen)
van de hond aan de keurmeester en het
gangwerk (lopen). Ook adviezen over
bijvoorbeeld uw kleding in de ring en het
gedrag ten opzichte van de keurmeester.
Te veel om op te noemen. We houden ook
een agenda bij van de in Nederland te
houden tentoonstellingen, en natuurlijk de
Clubmatch en Puppydag van KV Waalwijk
zelf.
Vele mensen die wij mogen begroeten
op onze ringtrainingen zijn echte
doorgewinterde exposanten die
overal, soms door heel Europa op
tentoonstellingen te vinden zijn, dan zou
je zeggen dat die het wel weten hoe het
moet, dat is ook zo maar toch komen
ook deze mensen telkens weer naar de
ringtraining omdat, net zoals bij elke sport
training erg belangrijk is voor verbetering
en de continuïteit.
Bij het oefenen worden de honden
verdeeld in leeftijdsgroepen afhankelijk
van grootte en ervaring. De groepen
worden verdeeld in: puppy’s kleine rassen
- puppy’s grote rassen - kleine rassen
Jaargang 46
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volwassen - grote rassen volwassen. De
volgorde van opkomst van de groepen
is verschillend per ringtraining maar
elke groep komt tweemaal aan de beurt.
Oefeningen zijn afwisselend van karakter
maar een aantal vaste oefeningen willen
wij u alvast noemen:		
• Lopen in een cirkel;
• Lopen in een rechte lijn;
• Lopen in een driehoek;
• Staan en betasten;
• Gebit tonen;
• Keerbeweging;
• Wennen aan lawaai en onverwacht
harde geluiden;
• Het plaatsen van de hond.
De ringtrainingen zijn een oefening voor
Clubmatches en tentoonstellingen voor
alle honden. Alle rashonden zijn van harte
welkom maar zorgt u er wel voor dat de
hond voldoende is ingeënt en uitgelaten.
Kortom: er is genoeg te doen en te beleven
voor u en uw hond dus zien wij u graag bij

onze ringtrainingen.
Instructeurs Ringtraining:
Erna van Engelen
Claudia Dufornee
Arthur van der Wiel
Liesbeth Wijkmans
Geert Sanders
en Wilma de Jong.

Op onderstaande data wordt in
Manege De Kegelaar aan alle
leden ringtraining gegeven. Dit
vindt plaats van
10.30 - 12.30 uur.
• 7, 21 en 28 oktober
• 18 november
• 2 en 9 december
• 6 en 27 Januari 2019
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• 10 en 24 Februari
• 17 en 31 Maart
Manege De Kegelaer
Baan 48, Kaatsheuvel
Deze manege is gelegen naast
ons eigen terrein.
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Clubmatch & tentoonstellingsuitslagen van onze leden
Onze vaste rubriek met daarin de uitslagen van de honden van onze leden.
U kunt de uitslag gemakkelijk via de website naar ons sturen!

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIËR

Eig: Claudia Dufornee en Floris van Essen
Farah From The House Of Ancients, Teef
TROPHY SHOW HANNOVER 1-7-2018: Tussen, 1 Uitmuntend, CAC,
Trophy Winner, BOS CAC CACIB
Int. Hannover 30-6-2018: Tussen, Sieger, 1 Uitmuntend, CAC, BOS CAC CACIB
Nationaal Bremen 2-10 2018: Open, 1 Uitmuntend, CAC

Eig: Claudia Dufornee en Floris van Essen
Genisis From The House Of Ancients Teef
Staffordtime 29-9-2018: Tussen, 1 Uitmuntend, CAC

Eig: Claudia Dufornee en Floris van Essen
Guardian From The House Of Ancients, Teef
TROPHY SHOW 1-7 -2018: Jeugd, Uitmuntend, BOB, Trophy Junior Winner
Internationale Hannover 30-6-2018: Jeugd, Jugend Sieger, 1 Uitmuntend, BOB
Golden TROPHY Liege 22-7-2018: Jeugd, 1 Uitmunted, BOB, Golden Trophy
Junior Winner, Best terrier jeugd
Brabant Cup 4-8-2018: Jeugd, 1 Uitmuntend, CAC, Beste reu, Nieuw Jeugd
Kampioen Nederland
28
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Aalst jonge honden veteranen 15-8 2018: Jeugd, 1 Uitmuntend, BOB, België jeugd ch
Bremen Internationaal cac ib 1-10 2018: Jeugd, 1 Uitmuntend, BOB, Duits jeugd ch,
BIG 4e, Jeugd bob en Bob
National Bremen 2-10 2018: Jeugd, 1 Uitmuntend, CAC

Eig: Claudia Dufornee en Floris van Essen
Brie Star Honey, Teef
Staffordtime 29-9-2018: Veteranen, 1 Uitmuntend

Eig: Claudia Dufornee en Floris van Essen
Dexter StaffBeyond All Praise, Reu
Aalst jonge honden veteranen 15-8 2018: Veteranen, 1 Uitmuntend, Beste veteraan,
R/CAC, 3e BIG

Nummer 4
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CAVALIER KING CHARLES SPANIËL

Eig: Wilma de Jong-Achterberg
Way too Sunny of an Excellent Choice, Reu
Sommersieger 2018 22-7-2018: Kampioen, 1 Uitmuntend, Sommersieger 2018
Friville-Escarbotin (France) 26-08-2018, Open, 1 Uitmuntend, CAC, 4e BIG

Eig: Wilma de Jong-Achterberg
Fancy Fellow of an Excellent Choice, Reu
Sommersieger 2018 22-07-2018: Veteranen, 2e
Benelux Winner 09-08-2018: Veteranen, 1 Uitmuntend, Benelux Veteraan Winner
Jonge Honden & Veteranendag KV Aalst-Nievel 15-08-2018: Veteranen, 1 Uitmuntend,
2e BIG, Beste Cavalier, Beste Veteraan rasgroep 9, 2e in Rasgroep 9
Friville-Escarbotin (France) 26-08-2018: Veteranen, 1 Uitmuntend, Beste Veteraan, 4e BIS

HOLLANDSE HERDER

Eig: B. Zwaans
Thor van de s-Gravenschans, Reu
De Meierijshow ‘s-Hertogenbosch 05-08-2018: Jeugd, Uitmuntend, Res CAC

SAARLOOSWOLFHOND

Eig: Stephanie Schoondermark
Sada Lobo de la Luna Llena, Teef
Benelux Winnershow Amsterdam 2018 09-08-2018: Jeugd, Uitmuntend, CAC, Benelux
Jeugd Winner + Beste teef van het Ras
Lana heeft zich in Amsterdam van haar beste kant laten zien. In een (voor saarloosen) grote
groep van 20 honden. Ondanks dat ze ingeschreven was in de jeugdklasse, heeft ze de
concurrentie ver achter zich gelaten. In de jeugdklasse kwam ze uit tegen 2 andere teven en
won deze met een 1 uitmuntend. Vervolgens volgde de ronde voor beste teef, ook daar deed
ze het super goed en stonden tegenover 4 anderen uit de tussen-, open-, kampioens- en
veteranenklasse. We waren zeer verbaasd (en dolgelukkig) dat de keurmeester ons op de
eerste plaats zette (ze was zelf ook behoorlijk onder de indruk zoals te zien op de foto). Bij de
verkiezing van Beste van het ras duurde het even voor de keurmeester een besluit kon nemen.
Helaas voor ons ging ze uiteindelijk toch voor de reu (dit was ook een prachtdier om te zien). Al
met al zijn we superblij met deze resultaten en zeker met haar jonge leeftijd van 15 maanden.
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SINT-BERNARD KORTHAAR

Eig: AM. Zwirs-van der Krogt
Glamour Girl v. Zwitsers-Heim, Teef
Int. Rotterdam ( Ahoy) 09-09-2018: Jeugd, 1 Uitmuntend, NJK, R/CAC
De Meierijshow ‘s-Hertogenbosch 05-08-2018: Jeugd, 1 Uitmuntend

Clubgebouw en trainingsveld
Voor iedereen die de Algemene Vergadering of clubmatch zal bezoeken of die zijn
eerste stap gaat wagen op gebied van behendigheid en gehoorzaamheid volgt hieronder een uitleg om moeiteloos de weg te vinden naar ons clubhuis en trainingsveld.
Zowel vanuit de richting Tilburg als ook vanuit
de richting Waalwijk en A59 (Den Bosch/Ooster
hout) neemt u de afslag naar de Efteling (bij
het Efteling Hotel) Deze weg blijft u volgen
(Europalaan) na enkele honderden meters slaat
het verkeer naar de Efteling linksaf het parkeer

Clubhuis en trainingsveld
KV Waaleijk e.O.
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terrein op, u blijft de weg echter rechtdoor
vervolgen. Na enkele bochten volgt een rotonde
(Boerenbondwinkel aan de rechterkant), bij
deze rotonde rijdt u rechtdoor. Bij de eerste
mogelijkheid om linksaf te slaan staan een
bord “De Moer, Dongen”, deze afslag neemt u.
Opnieuw na enkele honderden meters volgt een
bord om linksaf te slaan: “De Moer”, hier slaat
u linksaf. Direct nadat u hier afgeslagen bent
volgen twee wegen naar links, deze rijdt u allebei
voorbij. Na enige tijd ziet u ons clubgebouw
en trainingsveld aan de linkerkant al liggen,
u rijdt echter nog enige tijd door tot de eerste
weg links, hier slaat u af. Op deze weg volgen
eerst de voetbalvelden aan de linkerkant, aan
de rechterkant ligt direct een weiland waarop
op trainingsdagen geparkeerd dient te worden.
Het trainingsveld bevindt zich op “De Baan”
tegenover huisnummer 30! Als deze parkeer
plaats echter gesloten is kan er desgewenst
op het parkeerterrein van de voetbalvereniging
geparkeerd worden direct aan het begin van
de weg welke u zojuist bent ingereden. Aan de
linkerkant van de weg ligt de ingang van ons
trainingsveld. Een accommodatie waar we erg
trots op zijn, en waarin we u graag ontvangen.
Op zaterdagochtenden is het hier gezellig druk
en is het vaak (als het weer meezit) genieten
van de bedrijvigheid op het veld.



Clubhuis en trainingsveld
KV Waaleijk e.O.
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Namen en telefoonnummers
instructeurs
Instructeurs GEHOORZAAMHEID
Melanie Schoormans
06 11 24 12 22
Ingrid van Dongen
Maryke Otten
06 16 81 96 46
Inge van Wersch
06 40 46 52 52

Instructeurs AGILITY
Renate van Delft
Tamara Oomen
Paula van Zutphen

06 15 22 27 56
06 19 54 43 93

Hulpinstructeurs GEHOORZAAMHEID
Laurens Hesseling
Instructeur SPORT EN SPEL
Maryke Otten
06 16 81 96 46
Instructeur HOOPERS
Celine Clarisse
Voor meer informatie hierover kun je
terecht bij Tamara Oomen 06 15 22 27 56

Gaat u verhuizen?
Geef het tijdig door!
Ledenadministratie
Marja Welten
Jeroen Boschstraat 28
4907 MR Oosterhout
E-mail: m.j.c.welten@gmail.com
Tel: 0162 42 12 18
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