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RA,ra,ra hoeveel ballen heb ik
vast?

AIRSPORT KYNOLOGEN
CLUB
NIEUWS
Afmeldingen.
Indien de trainingen door eventuele weeromstandigheden niet doorgaan dan wordt
dit circa 1 uur voor aanvang van de
trainingen aangekondigd op de website.
http://www.airsportkc.nl/
Trainingen tijdens het 1e kwartaal:
Er wordt gestart met alle trainingen op
zaterdag 7 en dinsdag 10 januari t/m
25 en 28 maart 2017

Facebook 10 dec 16
23 dode dieren in vriezer, 9 pups en 16
honden in beslag

AIRSPORT KYNOLOGEN CLUB is er
voor groot en klein

Activiteiten met je hond:
http://www.doggo.nl/agenda/hondenevenementen.php
http://www.licg.nl
https://www.gekophonden.nl/hondenactiviteiten-kalender/act/puppls-party2016/

Foto: GinoPress
Illegale puppyhandel in Holwerd
opgerold
12 december 2016 - Holwerd
In een loods in het Friese Holwerd heeft de
politie maandagochtend 23 dode honden in
een vriezer aangetroffen. Het gaat om
voornamelijk jonge dieren. In de vrieskist
lagen ook vier dode konijnen.
Een 20-jarige inwoner uit Drachten is
opgepakt na de vondst. Hij wordt verdacht

van illegale puppyhandel. In totaal werden
ook nog negen levende pups en zestien
volwassen honden aangetroffen en in
beslag genomen.

Veel gevonden pups waren nog erg jong.
Foto: GinoPress
In de loods waarvan hij een gedeelte had
gehuurd, bood de man via Marktplaats
hondenpups te koop aan. Na de aanschaf
van de pups kwamen kopers onder meer
tot de ontdekking dat de bij de pups
horende eigendomspapieren vals waren.
Oost-Europa
Tevens bleek uit onderzoek dat een groot
deel van deze pups uit Oost-Europa komen
en onder slechte omstandigheden worden
gefokt. Zo worden ze vaak niet ingeënt en
sterven korte tijd later aan Parvo, een
ernstige en zeer besmettelijke
hondenziekte. Meerdere door de 20-jarige
verdachte verkochte pups stierven kort na
de verkoop.

De politie heeft tien aangiften van illegale
puppyhandel opgenomen waarvan deze
man wordt verdacht. Ook kwamen er
diverse meldingen via het landelijke
nummer 144 binnen over de verdachte
verkoop van de man.
Valse stempels
Verkopers verdienen veel geld met de pups
(gemiddeld 400 tot 500 euro per pup). Ze
worden naar Nederland gebracht, waar een
fokker vervolgens doet alsof de pup uit zijn
nestje komt en het paspoort manipuleert
(valse stempels en papieren). Tevens
krijgen ze een slechte huisvesting en
worden niet ingeënt.
De dieren zijn overgebracht naar een
opvangadres. Verder werd de auto van de
verdachte in beslag genomen. De politie
verrichtte de arrestatie in samenwerking
met de Landelijke Inspectie Dienst.
Actie Dierenbescherming
De Dierenbescherming vindt dat
puppyhandelaren een registratienummer
moeten krijgen dat in elke advertentie
waarin pups worden aangeboden moet
komen te staan en voert daarom de actie
’Stop foute puppyhandel’.
De puppyverkoper is daardoor op te
sporen.
Bron: politie
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Politie puppy’s in opleiding

Designer honden-deel 1

Puggle
De puggle is een van de populairste nieuwe
kruisingen, een combinatie van de
mopshond (pug) en de beagle. Hij staat
bekend om zijn eigenwijze persoonlijkheid
en schattige uiterlijk. De puggle heeft de
rimpels van hun mops ouders en de lange
snuit, oren en staart van de beagle. Verder
zijn ze vrolijk, levendig, lief en speels van
karakter. De opvoeding bij deze honden
moet in het teken staan van belonen,
eerlijkheid en geduld.

Maltipoo
De Maltipoo is een kruising van
de Maltezer en de Poedel en zijn populaire
metgezellen en therapie honden geworden
dankzij hun lieve en aanhankelijke
karakter. Verder zijn ze sportief, vrolijk en
alert. Een goede waakhond zijn ze niet. De
Maltipoo kunnen de neiging hebben om
koppig te zijn. Echter, ze zijn intelligent en
staan ze te popelen om hun baas te
plezieren. Deze kruising is dus ideaal voor
timide baasjes omdat ze makkelijk en snel
leren.

Kijk baas ik heb een stok gevonden

Cockapoo
Deze kruising tussen een Cocker Spaniel
en een Poedel (meestal een Dwergpoedel)
wordt al enige tijd doelgericht gefokt. Toch
verschillen Cockapoo's nog steeds sterk
qua vachttype en kleur. Het is een schattig
klein hondje met de persoonlijkheid van
een gekke clown, de Cockapoo is een van
de eerste “designer honden” die in de jaren
’60 werd gefokt. Ze zijn intelligent, vrolijk
en actief. Deze honden zijn ideaal voor
mensen die last hebben van allergieën
omdat weinig huidschilfers en haren
produceren.

Hoe stop je een hondengevecht?

Allereerst, zorg ervoor dat er nooit een
gevecht ontstaat. Makkelijker gezegd dan
gedaan natuurlijk. Probeer vertrouwd te
raken met de lichaamstaal van je hond.
Een starende blik is meestal de eerste
aanwijzing dat je hond te veel interesse
heeft in de andere hond. Als je de eerste
tekenen niet ziet en het gevecht begint,
moet je de honden zo snel en veilig
mogelijk uit elkaar halen.
Bij een gevecht dat er nog niet heel heftig
aan toe gaat, kan het helpen om weg te
lopen en je hond te roepen, misschien
verliest hij de interesse en loopt hij liever
met je mee. Een gevecht wat snel
escaleert vergt ook een snelle en tactische
reactie.
Als er twee mensen aanwezig zijn, moeten
ze allebei de achterpoten van de strijders
vastpakken en ze achteruit- en omhoog
trekken, zodat beide honden op hun kop
staan.
Kies de juiste timing en ga zeker niet
trekken aan de honden als een van de
twee zich in de ander heeft vastgebeten:
vreselijke scheurwonden zijn het gevolg.
Eenmaal uit elkaar, laat je je hond niet los
voordat de strijdlust gekalmeerd is en er
geen gegrom of uitvallen meer is - haal de
honden vervolgens uit elkaars buurt.
Als je alleen bent tijdens een gevecht, zet
de tuinslang dan helemaal open en spuit de
honden nat of gooi een groot kleed over ze
heen. Meng nooit in het gevecht door te
proberen de halsband van de hond vast te

pakken, dan is het risico namelijk groot dat
jij ook gebeten wordt.
Begin ook niet te schreeuwen tegen de
honden, ze zullen denken dat je het
gevecht alleen toejuicht waardoor ze zullen
blijven vechten.
Altijd ingrijpen of niet?
Er wordt weleens gezegd dat je de honden
het moet "laten uitvechten" en dat ze het
onderling maar moeten regelen. Dit kan
inderdaad verstandig zijn, maar alleen bij
kleine strubbelingen binnen een roedel. Dit
geldt beslist niet tussen twee honden die
elkaar niet kennen!
Een gevecht tussen twee roedelgenoten
ziet er vaak heftiger uit dan dat het is,
gelukkig duurt het vaak maar een paar
minuten en lopen de honden geen schade
op.
Voorkom het gevecht
Het is de taak van de baas om letsels te
voorkomen door het gedrag van de hond
steeds in de gaten te houden Ga niet
afwachten tot er iets gebeurt maar
bescherm je hond tegen situaties waarin
hij betrokken kan raken bij een
hondengevecht.
Als je met je hond in de buurt komt van
een andere hond waarvan je weet dat het
niet goed samen gaat, ga dan gewoon
weg!
Is er een gespannen sfeer voelbaar op het
moment dat beide honden los lopen tijdens
een wandeling? Roep dan je hond naar je
toe en vervolg de wandeling in een andere
richting. Blijf vooral zelf ontspannen,
jij moet laten merken dat jij de baas
bent.

Waar is jouw gewei?

De nieuwe flying dog?

Ik zie scheel van de honger

Hondenbezitter niet bewust van
aansprakelijkheid
Veel hondenbezitters die gebruik maken
van een honden uitlaatservice weten niet
hoe de aansprakelijkheid is geregeld. Bijna
de helft, 49 procent, denkt dat de honden
uitlaatservice aansprakelijk is als de hond
tijdens het uitlaten schade veroorzaakt.
Dat is onjuist. Een iets kleiner groep, 47
procent, weet wel dat de eigenaar altijd
aansprakelijk is.
Dit blijkt uit een onderzoek van
vergelijkingssite
aansprakelijkheidsverzekering.org.
Huisdiereigenaren die geen hond hebben,
maar wel bijvoorbeeld een kat, zijn
gemiddeld gezien beter op de hoogte.
Ruim de helft, 58 procent, weet dat een
hondeneigenaar altijd aansprakelijk is. Een
belangrijke uitzondering is als de honden
uitlaatdienst er voor kiest om de hond niet
aan te lijnen. Dan is de uitlaatdienst wel
aansprakelijk.
Bijters
Achttien procent van de huishoudens heeft
één of meerder honden. Dat komt neer op
1,9 miljoen honden. Er zijn in Nederland
jaarlijks ongeveer 150.000 bijtincidenten
buitenshuis. Bij een derde van de
hondenbijtincidenten heeft het slachtoffer
medische zorg nodig van een huisarts of
spoedeisende hulp.
Bron:
www.aansprakelijkheidsverzekering.org

Hondje zorgt voor file op A2
MAARSSEN - 2 nov 2016
Een loslopende hond heeft
woensdagmiddag al vroeg in de avondspits
voor een forse file tussen Amsterdam en
Utrecht gezorgd. De hond liep op en langs
de rijbaan bij Maarssen, waardoor
geschrokken automobilisten op de rem
trapten.
Voor Utrecht ontstond daardoor volgens de
Verkeersinformatiedienst een file van 11
kilometer. Na een half uur slaagden
agenten en werknemers van
Rijkswaterstaat erin het beestje te vangen.
Volgens RTV Utrecht werd de viervoeter
gelokt met een Bifi-worstje.

EXAMENUITSLAGEN
4de kwartaal 2016

De volgende puppy eigenaren
ontvingen het certificaat:

Deze krullenbol zorgt voor flinke
problemen langs de Amsterdam - Utrecht.
Inmiddels 11 (!) km file voor Maarssen

Michael Maarsen met Amerikaanse
Stafford Terriër Angie
Els Tenthof-van Noorden met
Tervuerense Herder Jody
Colette Blom met Jack Russell
Terriër Lizzy
Martha van de Kamp met
Dwergpoedel Tara
Astrid van Essen met X
Golden/Labrador Retriever Nicky
Richard Pluis met Heidewachtel
Fokke
Cho Lie met Weimeraner Wolf
Cilia Kornelissen met Amerikaanse
Stafford Terriër Diesel
Teodora Vasileva met Weimaraner
Prince Phillip
Glen Spring in’t Veld met Bull
Terriër Jax
Annelize Eikelenstam met
Leonberger Lemon
Adriaan Baarse met Labrador
Retriever Bink
Marjon Jurgens met Boxer Max
Ellen Knook met Boerenfox Bobo
Ylva Samson met X Jack
Russell/Shih Tzu
Anja Baars met Kruising Border
Collie Dolly
Marjon Venneker met Boomer Diva
Marion Borawitz met Border Collie
Yill
Anita van Staaveren met X Border
Collie/Labrador Lana
Ron Weijens met Kruising Kaya
Monique Sijmons met American
Bully Odin
Natasja Rijswijk met Shar-Pei Kenza
Saskia Venneker-Steenbakker met
XBerner Sennen/Golden Retriever

Annabel de Vroedt met Labradoodle
Saartje
Nancy Bos met Labradoodle Bram
Sandra van Doorn met Kruising
Nora
José Hougee met Labradoodle Lara
De volgende Jonge Honden eigenaren
ontvingen het certificaat:

André Hendriks met Rottweiler Troy
Richard Jonkhof met Hovawart
Parker
Jasper Vijbloed met Duitse Herder
Pascha
Gerben Straatsma met Labrador
Lot(je)
Marja van Steijn met X Westie/ShiTzu
Elseliene Bos met Labrador
Retriever Dexter
Hanny van der Veen met Mechelse
Herder Diesel
Casper van der Veen met
Labradoodle Mila
Ineke Hofman-van Vulpen met
Tibetaanse Spaniel Kay
Carla van de Prijt met Labrador
Retriever Sepp
Chris Visscher met Labrador
Retriever Saartje
Pachelle Boot met Boomer Nikyta
Christel Mensink met Golden
Retriever Mila
Karin de Jong met Kruising Laurel
Maartje Nieuwenhuizen met Basset
Fauve de Bretagne Jules
Tanja Duizendstra-Ouweneel met
Friesche Stabij Google
Nienke van de Maarl met X
Kooiker/Jack Russell Max
Marit Doornekamp met Kruising
Herder Sjaan
Jerry Nagel met American Bully
Shelby
Denise Kraaij met Pomeriaan Boo
Mike Schouten met Samojeed Miska
Meriam van Rijn met kruising
Sjonnie

De volgende cursisten ontvingen het
egg-A diploma:

Ilse Schoone met Cairn Terriër
Shelagh
Johan Tode met Kruising Leyla
Mariël de Mooij met Shar-Pei Haley
Ron Wiersma met Boomer Tobono
Patricia Walker met Border Collie
Scoopy
Susanne Pedersen met Kruising
Friesche Stabij Boet
Jouri Kattenberg met Duitse Herder
Harley Quinn
Esmeralda Moes met Pomeriaan
Lola
Evita Reinsone met Weimaraner
Roy
Judith Snippenberg met Duitse
Herderhond Duke
Ronald Rademaker met Kruising
Tibo
Dennis Huizing met Drentsche
Patrijs Babs
Corina Troostmet Kruising Wentel
De volgende cursisten ontvingen het
egg-B diploma:

Jeannette de Bruin met Kruising
Bentley
Nicole Huurman met Sussex Spaniël
Dawn
De volgende cursisten ontvingen het
egg-C diploma:

Nicole Huurman met Sussex Spaniël
Dawn
Jantina v/d Kwaak met Oud Duitse
Herdershons Cuando
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