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Airsport Kynologen Club
organiseert op
Zondag 3 mei aanstaande

AIRSPORT KYNOLOGEN
CLUB
NIEUWS
Airsport heeft een nieuw nummer voor de
weer lijn: tel: 06-23332670
Bij twijfel of een les doorgaat kunt u
dit nummer bellen. U hoort hier alleen
een voicemailbericht met een boodschap.
Bij te slechte weersomstandigheden kan
een les ivm veiligheid afgelast worden.

Behendigheid/Agility

De bunkerwandeling
Om 11 uur verzamelen bij Badweg 38 in
IJmuiden, schuin tegenover Camping De
Duindoorn.
Extra informatie over de Bunkerwandeling
op 3 mei.
De wandeling is de Buitenrondleiding van
het Bunkermuseum. Deze rondleiding, met
gids, is het in het duingebied tussen
IJmuiden aan Zee en de IJmuiderslag. Een
aantal bunkers wordt ook van binnen
bekeken (zaklamp noodzakelijk!).

Donderdagavond 23 april wordt er weer
gestart met een cursus
Behendigheid/Agility op het veld
Arnolduspark, Hoofddorp.
U bent van harte welkom om eens te
komen kijken op het veld, graag zonder
hond.
Info: anke.fruijtier@gmail.com

Activiteiten met je hond:

4 en 5 april – 27e en 28e internationale
hondententoonstelling Zeelandhallen Goes
Info: www.dogshowgoes.nl
3 mei
11.00 uur Bunkerwandeling IJmuiden
Info: remcovstaveren@gmail.com
8 t/m 10 mei – Animal Event 2015
Info: www.animal-event.info
17 mei – Dag van de Hond 2015
Info: http://www.dagvandehond.nl
12 t/m 14 juni - Honden Wandel
Weekend 2015 - Avezaath (Gld)
Info: www.degezelligehuishond.nl
28 juni - Hondensportdag 2015
Info: http://www.campingdehavixhorst.nl
12 juli – Honden Vakantiebeurs
Info: www.hondenvakantiebeurs.com

Er wordt gelopen in groepen van ongeveer
20 personen. De wandeling is 2,5 km lang
en duurt totaal 2 uur. De
wandeling/rondleiding gaat langs en door
de bombestendige geschuts- en
vuurleidingsbunkers van kustbatterij
Heerenduin en luchtdoelbatterij Olmen. De
route voert deels over smallere paadjes en
wat mul zand, maar het gros van de
wandeling is mogelijk over een
schelpenpad. In de route zit één redelijk
steile helling, waarlangs dat schelpenpad
omhoog leidt.
Er is ook een mogelijkheid voor een
kortere wandeling van een uur. Als daar
liefhebbers voor zijn dit SVP doorgeven bij
de aanmelding.
We starten bij de entree van het Bunker
Museum, (Badweg 38, IJmuiden, schuin

tegenover Camping De Duindoorn) en
eindigen bij Strandpaviljoen Noordzee,
(Kennemerstrand 178, 1976 GA IJmuiden).
Voor een consumptie.
Parkeren kan aan de Westonstraat (gratis
maar wel 10 minuten lopen) en op het
grote parkeerterrein van Marina Seaport
IJmuiden (betaald).
Er zijn voor de deelnemers geen kosten
verbonden aan deze wandeling.
Hoewel honden geen alledaags publiek zijn
voor de vrijwilligers van het bunker
museum is dit geen probleem. Eén van de
museumbunkers mag met de honden
betreden worden.
Om een indruk te krijgen van de route, de
Bunkerroute van de gemeente Velsen volgt
grofweg hetzelfde parcours, maar verlaat
het schelpenpad nergens. Bovendien is
deze route iets langer. Met onze gids wordt
het schelpenpad wel op enkele punten
verlaten (kleine afstanden van hooguit
enkele tientallen meters) om een bunker te
bezoeken. De bunkers hebben nagenoeg
zonder uitzondering een betonnen of
betegelde vloer, als kan hier wat stuifzand
op liggen. Bij één bunker is de entree
dusdanig verzand dat deze alleen bukkend
betreden kan worden.
Uiteraard kan de route in overleg met de
gids worden aangepast.
Meld je voor 15 april aan bij Remco:
remcovstaveren@gmail.com
Geef bij het aanmelden door met hoeveel
personen je komt (ivm het aantal gidsen)
Kun je onverhoopt toch niet? Meld je af bij
Remco, telefoon 06 51601635

Auto inbraak
Zo wordt je het slachtoffer van een auto
inbraak. De dieven gaan als volgt te werk:

men steekt een muntstuk van 5 cent
tussen de deurklink aan de passagierszijde.
Op dat ogenblik is de wagen afgesloten en
gebeurd er nog niets. Als men later de
wagen gebruikt en na gebruik afsluit met
de centrale vergrendeling, zal de deur aan
de passagierszijde niet mee sluiten door
het muntje dat tussen de klink zit.
Dieven kunnen dan later, als u binnen
bent, de auto gewoon openen en wat ze
kunnen gebruiken er uit halen.
Gelukkig heb ik dit ontdekt, toen mijn
vrouw de deur van binnenuit niet meer kon
openen.
Met dank,
Hugo van Agteren - Facebook

Labradoodle
De labradoodle (in Nederland ook bekend
onder de naam labradoedel) is een gefokt
kruisingsproduct waarbij aanvankelijk werd
uitgegaan van kruisingen tussen de
Labrador en de Franse poedel. De hond
wordt door de overkoepelende organisatie
FCI niet als ras erkend.
Fokgeschiedenis
De labradoodle is ontstaan uit kruisingen
tussen poedels en labradors, ondernomen
door mensen die honden wilden met een
geschikt karakter om als geleidehond te
fungeren en die tevens minder allergische
reacties zouden oproepen, doordat het
dier minder zou verharen. De kruisingen
vielen wisselend uit. De doelstelling was
om de trainbaarheid en de zachtaardigheid
van de labrador te combineren met de niet
verharende vacht van de poedel.
De naam labradoodle werd als combinatie
ingevoerd en diverse fokkers in Australië,
en tegenwoordig ook in andere landen,
houden zich nu bezig met het fokken van
deze hond.

Uiterlijk
De hond is middelgroot tot groot en houdt
qua uiterlijk het midden tussen de
gebruikte oorspronkelijke twee rassen. Hij
komt voor in verschillende kleurvariëteiten
als zilverkleurig, wit, rood, zwart,
goudkleurig en bruin. Labradoodles kunnen
zeer verschillende afmetingen hebben
omdat er nog geen uniformiteit van
fokpraktijk en consensus over fokrichting
bestaat.

de urineweg infectie schoon te maken
5.Bakpoeder is een natuurlijk manier om
urine luchtjes te verwijderen
6.Koolsap werkt verzachtend bij diarree en
is makkelijk zelf te maken
7.Venkel helpt tegen tandvleesontsteking
en geeft een frisse adem

BESCHERM UW HOND TEGEN DE
ZIEKTE VAN LYME
U kunt uw hond hiervoor laten vaccineren!
Lyme-borreliose, beter bekend als de
ziekte van Lyme, is de meest voorkomende
door teken overgedragen infectie in
Europa. Teken zijn actief van het voorjaar
tot diep in het najaar. Ze komen
voornamelijk voor in bosrijke omgevingen,
waterrijke gebieden en plekken met hoog
gras zoals weides maar ook in uw eigen
tuin!
Vermijd indien mogelijk gebieden met een
hoog risico op teken.
- Controleer uw hond dagelijks op teken,
vooral na een wandeling.
- Gebruik effectieve middelen tegen teken,
liefst met een afwerende werking.
Het is aan te raden om honden die vaak
gaan wandelen in risicogebieden en dan
zeker voor de gevoelige rassen zoals de
Berner Sennen en de Golden Retriever te
laten enten tegen teken. Het eerste vaccin
dient na drie weken herhaald te worden,
vanaf dan is het jaarlijks te herhalen.
Bron: Dierenkliniek de Vliet
TIPS:
1.Chocolade, druiven en uien kunnen fataal
zijn voor honden en katten
2.Chia zaadjes helpen chronisch huid
ontsteking te bestrijden
3.Als een hond met zijn kop tegen de muur
bonkt, kan dat komen door een
ernstige ziekte. Advies: ga direct naar de
dierenarts
4.Dagelijks een gaasje insmeren met appel
cider azijn helpt om de oppervlakte van

Doodziek van je huisdier
Ben je de trotse eigenaar van een schattig
poesje, een trouwe hond of een leuke
hagedis? Let dan op. Naast
onvoorwaardelijke liefde en goed
gezelschap zou je nog meer van je dier
kunnen krijgen; vieze en potentieel
gevaarlijke bacteriën en schimmels.
Ringworm van je puppy of kitten
Ringworm is een zeer
besmettelijke schimmelinfectie van de huid
en kan bij mensen resulteren in schilferige,
rode cirkelvormige uitslag. Meestal op het
hoofd of op de romp. Verschijnselen
ontstaan over het algemeen tien dagen tot
drie weken na de besmetting.
Veel populaire huisdieren zoals honden en
katten, maar ook mensen, dragen
ongemerkt de sporen van de besmettelijke
schimmel bij zich. Ringworm is weliswaar
te behandelen, maar voorkomen blijft
uiteraard beter.
Tips:
- Was zoveel mogelijk je handen nadat
je je dier hebt geaaid en draag altijd
handschoenen tijdens het tuinieren.
- Is je dier besmet? Zet deze dan apart
en start de behandeling meteen. Soms
is scheren noodzakelijk en in ieder
geval moet er gewassen worden met
een anti-schimmelshampoo. Daarnaast

moet het dier ook speciale tabletjes
slikken.

Jesse Lamers met een foto van de vermiste
pup en met hond Kany.
Foto: Rene Oudshoorn - zo 04 jan 2015
Rashonden doelwit broodfokkers
door Chris Ververs - Honselersdijk
Het is oppassen geblazen voor
hondenbezitters. Ieder jaar worden
viervoeters door onverlaten gestolen voor
brood fok. Een nestje rashondjes levert al
gauw een paar duizend euro op.

gelokt. De hond is bruin met zwart en heeft
vier witte poten en een witte staartpunt.
Maar Lamers geeft niet op. Samen met
Akka’s Hulp voor Missing Dogs werden
duizenden dierenartsen, winkels en honden
uitlaters aangeschreven. Websites worden
gecheckt en alle tips die nog dagelijks
binnenstromen worden serieus bekeken.
Yvonne Klinkhamer van Akka’s Hulp voor
Missing Dogs: Helaas komt het heel vaak
voor dat honden voor de fok worden
gestolen. Facebook staat er vol mee. Niet
alleen worden honden zo illegaal gefokt,
maar gestolen dieren worden ook
doorverkocht of ingezet bij
hondengevechten. Bij de grens met
Roemenië worden regelmatig busladingen
vol ’illegale’ rashonden aangetroffen.
Overal is geld aan te verdienen, helaas ook
aan handel in honden.

Vreemde beroepen in de reiswereld
Ooit behoefte gehad aan een surfleraar voor je
trouwe viervoeter? Zie hier een van de
vreemdste beroepen in de toeristische branche.

Jesse Lamers uit Honselersdijk vreest dat
zijn Kay Kay hetzelfde lot te wachten staat.
Hij belooft eeuwige dankbaarheid en een
beloning van 2500 euro voor degene die de
hond in goede gezondheid terugbrengt.
Met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid werd zijn geliefde
viervoeter brutaal uit de tuin gestolen voor
fokdoeleinden.
Zogeheten fok teven worden iedere
loopsheid gedekt tot ze te oud worden.
Dan worden ze vaak op een gruwelijke
manier afgemaakt, stelt ook de organisatie
achter de website broodfok, die strijdt
tegen illegale fokpraktijken en malafide
hondenhandel.
De Amerikaanse Akita wordt ergens in
gevangenschap gebruikt voor het fokken
van prachtige afstammelingen. „Ze zit
ergens in een schuurtje, vrees ik”,
verzucht Lamers uit Honselersdijk. Op 6
mei werd zijn kleine Kay Kay van 4
maanden zomaar gestolen, midden in de
nacht. Ze sliep in de serre met haar grote
broer Kany en is waarschijnlijk naar de tuin

Surfleraar voor honden
Sinds 2005 leert surfer Teevan McManus zowel
gasten als hun honden om hun evenwicht te
bewaren op een surfplank. Het begon voor de
leraar allemaal toen een Duitse herder hem
volgde tot in het water en hij de viervoeter op
het board plaatste. Inmiddels geeft hij les in
een resort in de Verenigde Staten.

Verwaarloosde hond is nu
topmodel

De Nieuw-Zeelandse ontwerpster Karen
Walker koos een heel bijzonder gezicht
voor haar zonnebrillencampagne: een
hond!
Toast is een Cavalier King Charles Spaniël
en is het nieuwe gezicht, uh snoet, voor
haar laatste campagne, meldt De
Standaard.
Triest verleden
Het hondje kent een triest verleden. Tot
een paar jaar geleden leefde ze op een
broodfokkerij onder erbarmelijke
omstandigheden. Daardoor zijn haar
tanden weggerot en hangt haar tong uit
haar bekje. "Dat is een
schoonheidskenmerk zoals Cindy Crawford
haar moedervlek heeft", zegt haar huidige
baasje Joshua Onassis uit New York. Hij
zorgde ervoor dat het hondje vanaf de
eerste dag dat hij haar in zijn bezit had, in
de watten werd gelegd. Ook nam hij haar
mee naar prestigieuze mode-evenementen.
En zo werd Toast ontdekt en werd ze onder
andere het lievelingetje van ontwerper
Alexander Wang.
Goed doel
Karen Walker koos het hondje voor haar
campagne omdat ze een model zocht dat
perfect zou passen bij het karamelkleurige
palet van de collectie. Overigens doneerde
het merk een groot bedrag aan een
organisatie die strijdt tegen het bestaan
van broodfokkerijen.

Geslaagden van Puppy t/m Egg-C
cursisten van 21en 24 maart 2015:
De volgende puppy eigenaren
ontvingen hun certificaat:
Ina van de Kamp met Schipperke Celine
Yvonne Biegel met Shih-Tzu Puck
Michael Maarsen met Amerikaanse Stafford
Muna
Paul Dijk met Labrador Retriever Lola
Eric Kalle met Tervuerense Herder Phayo
Sylvia Middendorp met X Teckel /Shih-Tzu
Bowy
Richard de Koning met Yorkshire Terrier
Ishya
Jos Philips met Shar-pei Haley
Anja van der Vliet met X Chihuahua/TzihTzu Julia
Arno Tukker met Labrador Retriever Lily
Robin Schutte met Duitse Herder Xera
Ellen Kröner met Golden Retriever Seppe
Anna Kobialko metAmerican Bully Sheriff
Brenda Vermeijs-van de Hoorn met
Australian Labradoodle Lizzy
Marissa Jansen met Pointer Jake
Leneke Geertzema met Pointer Margrit
Nico van Rijn met Australian Labradoodle
Guus
Talita Pel met Golden Retriever Daisy
Niels Vlietman met X Labrador/Duitse
Staande Belle
De volgende Jonge Honden eigenaren
ontvingen hun certificaat:
Rob van der Struijf met Parson Jack Russel
Terrier Davon
Marco Hogeveen met Friese Stabij Spikey
Coby van Wely-den Exter met Old Englisch
Sheepdog Maggie
Mariël de Mooij met Shar-pei Lotus
Linda van Engeland met Witte Herder Finn
Richard de Koning met Yorkshire Terrier
Cloé
Ronald Rockener met Kruising Max
Jos Wouda met Golden Retriever Max
Dennis&Petra v.Haastrcht met Engelse
Springer Spaniel Fenna
Daphne Pijnaker met Australian
Labradoodle Joep
Jos Philips met Shar-pei Tiësto
Thea Kaaijk met X Franse Bulldog/Jack
Russel Joy
Shannon Horsten met Cane Corso Bo
Eveline Sixma met Goldendoodle James
Sylvia Boladeras met Boomer Blau
Gjermund Kiserud met Duitse Staande
Langhaar Alex

Carla van Es met Stafforshire Bull Terrier
Boa
Erik Böhme met X Witte Herder/Golden
Retriever Koda
Arjan van Gool met Labrador Retriever
Marley
Ellen Dijkhof met X Terrier Oscar
Lisa Popa met Kruising Stitch

Airsport Kynologen Club
wenst u een

De volgende cursisten ontvingen hun
egg-A-diploma
Diane van der Linden met Middenslag
Poedel Donja
Richard ter Horst met America Bully
Diamond
Cindy Jonkers met America Bully Buddha
Elly Groot met Bouvier Evie
Ryan Hildenbrant met X Golden/Labrador
Retriever Una
Annemijn Wilde met Sheltie Aiden
Lin Selinger met Kruising Lucky
Cesira Piras met Amerikaanse Pitbull Tank
Bianca Deters met Kruising Gypsy
De volgende cursisten ontvingen hun
egg-B-diploma:
Tinka Lindeman met Nova Scotia Duck
Tolling Retriever luna
Mety Moes-Vogel met Kruising Becca
De volgende cursisten ontvingen hun
egg-C-diploma:
Lionel Plotkin met Border Collie Ace
Lizzy Wiers met X Amerikaanse
Stafford/Labrador Dj
Eric de Carpentier met Border Collie Jippy
Geslaagden voor het Behendigheid/
Agility A diploma op 19 maart 2015:
Eric Carpentier + Jippy
Aad Faas + Quincy
Wanda van Leeuwen + Benji
Nena v.der Putten + Levy
Conny Snelting + Boris
Lizzy Wiers + DJ

V R O L IJ K P A S E N
HAPPY EASTERN

