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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.
Trainingen tijdens het 4e kwartaal:
Er is gestart met alle trainingen op
zaterdag 3 okt en dinsdag 13 okt t/m 19,
en 22 december 2015

Activiteiten met je hond:

www.doggo.nl zie agenda
www.hondenzaken.nl zie agenda
www.doggydating.nl zie agenda

Oproep:
Wie heeft het leukste of grappigste
vakantie belevenis met en over uw hond.
Deze belevenis wordt dan in de volgende
nieuwsbrief vermeld.

Help, de puberteit! – deel 2
Rond de 5-7 maanden begint bij honden de
vroege puberteit. Die eerste fase duurt tot
ongeveer de 10de maand. Hun hersenen
kunnen dan heel weinig prikkels verdragen.
Het is een lastige fase, waarin je ze soms
het liefst achter het behang zou willen
plakken! Zonder kleerscheuren (vaak
letterlijk) kom je er meestal niet doorheen.
In de eerste 2 jaar maakt een hond een
aantal angstfasen door. In de puppytijd
vinden de eerste twee angstfasen plaats.
Met 9 maanden, gedurende de vroege
puberteit dus, volgt de derde angstfase in
het jonge hondenleven. Rond de 13de-14de
maand de vierde en de laatste ongeveer
tussen 16 en 20 maanden. De angstfasen
duren 1 tot 2 weken. Deze maken het er

voor de door hormonen geplaagde hond,
tijdelijk ook nog eens onderhevig aan
verstandelijke beperkingen, niet
makkelijker op. De hond kan schrikkeriger
en angstiger worden en reageren op
dingen of situaties die hem eerder niet
leken op te vallen. In de omgang met
andere honden en mensen wordt hij
onzekerder. Op onbekende situaties en
geluiden zal de hond gevoeliger reageren.
Één slechte ervaring kan tijdens een
angstfase grote impact hebben voor het
hele leven. Het kan iets zijn dat voor ons
onbetekenend lijkt.
Vanaf 11 maanden tot ongeveer 2,5 à 4
jaar volgt een lange periode waarin honden
emotioneel instabiel zijn: de (tweede)
puberteit. De duur wisselt van hond tot
hond, is afhankelijk van ras en grootte en
wellicht ook van de omstandigheden
waaronder een hond opgroeit. Een Jack
Russel kan met 2 jaar al volwassen zijn,
terwijl een Wolfshond dan nog een ‘’kind’’
is. Een Labrador blijft nog lang genieten
van de kindertijd. Het is een hobbelig pad
richting volwassenheid. De ene dag lijkt de
hond zowaar verstand te bezitten, maar
nog geen dag later lijkt niets daar meer op
te wijzen! Bij de reuen zijn de
concentraties testosteron heel hoog, veel
hoger dan bij een volwassen reu. En dat
kan tijdelijk zorgen voor moeilijkheden met
andere reuen, een verhoogde waaksheid
en reactiever gedrag. In deze fase hebben
honden meestal geen controle over de
emoties en kunnen ze vaak niet nadenken
(zoals gezegd groeien de verschillende
hersengedeeltes niet tegelijkertijd). Ook
hierin zijn ze weer net als mensenpubers:
‘’Ik ben de enige van mijn klas die mijn
kamer moet opruimen! Jullie zijn de
stomste ouders in de wereld!’’ Na zich
vervolgens een tijdje in hun kamer
opgesloten te hebben, is de kans groot dat
ze weer vrolijk naar beneden komen. Niets
aan de hand. Aan al die overspannen
gevoelens kunnen pubers niets doen. En
hoe meer je daar als ouder van je kind of
begeleider van je hond tegenin gaat, hoe
erger het wordt. Als de hond tijdens de
pubertijd goed wordt begeleid, dan zal hij
geleidelijk rustiger en evenwichtiger
worden. Zoals hierboven beschreven gaat
dit, van dag tot dag bekeken, met horten
en stoten.
Het is belangrijk om te weten dat je hond
niet lastig is om jou te pesten, laat staan

om te proberen ‘’de baas te worden’’ zoals
vaak nog wordt gedacht. Het is onzinnig te
denken dat het verstandig is om je hond
‘’te laten zien wie de baas is’’ als hij niet
luistert of ongewenst gedrag vertoont (dit
gebeurt dan vaak ook nog op een
hardhandige manier). De ‘’kindertijd’’ van
de hond is de meest kwetsbare fase,
waarin ze makkelijk voor de rest van hun
leven beschadigd kunnen worden. De
asielen zitten niet voor niets vol met
honden in juist deze leeftijdsfase.

Hond en Kind en de 10 gouden regels
voor kinderen




 Gedraag je rustig in de buurt van
een hond. Ga niet rennen of
schreeuwen.
Laat een hond naar jou toe komen.
 Ren niet achter honden en pak ze
niet vast. Ook niet aan de halsband.

Het verstand bemoeit zich in de puberteit
dus niet al te veel met de emoties en het
gedrag. Door de grotere
prikkelgevoeligheid kan het stress-niveau
bij de hond snel oplopen. Een hond kan
dan bijterig worden of andere stresssignalen vertonen. Vaak zijn dit
ongewenste gedragingen, zoals problemen
met bezoek, dingen vernielen of rijgedrag.
Je kunt je hond helpen door zoveel
mogelijk stressvolle situaties te voorkomen
en te zorgen voor rust en voldoende slaap.
Ga geen conflicten aan, maar probeer
problemen op een vriendelijke manier op
te lossen. Gebruik geen dwang en ban alle
vormen van straf uit. Je wilt geen hond die
bang voor je is en de wereld om hem heen.
Die niets durft zonder er eerst een
commando voor te hebben gekregen. Geef
je viervoeter de tijd zich te ontwikkelen tot
een zelfverzekerde stabiele hond. En tijd
om de wereld om hem heen te leren
kennen in zijn eigen tempo. Verlang weinig
en stel grenzen op een vriendelijke manier,
bied veiligheid en structuur en vergeet ook
niet af en toe te genieten van zijn
ondeugendheden. Het gaat allemaal
voorbij.
Clara ten Oever
(Geschreven voor Nova News en
Newsletter Irisch Wolfhound Club Belgium)

 Laat honden die aan een lijn vast
zitten of in een bench of achter een
raam in de auto met rust.
 Buig of stap niet over een hond
heen.
 Raak een hond nooit van achteren
aan. Hij kan schrikken en bijten.
 Kijk een hond nooit lang in de ogen.
Hij kan dit als een bedreiging zien
en bijten.
 Plaag honden niet. Ze kunnen dan
bijten.
 Je eigen hond is misschien een fijne
vriend die heel veel goed vindt.
Andere honden vinden niet alles
goed. Let daar op!
 Speel alleen met een hond als de
volwassen baas erbij is.
 Kijk goed naar de hond als je met
hem speelt. Stop met spelen
wanneer de hond wegloopt of te
druk gaat doen.
"Mag-ik-die-hond-aaien"
regel voor kinderen!
Vraag eerst je ouders of het mag.
Vraag dan de baas van de hond of het
mag.
Vraag het dan aan de hond: steek je hand
uit, zodat de hond kan snuffelen. Als de

hond geaaid wilt worden komt hij naar je
toe. Aai hem rustig onder zijn kin of op zijn
borst. Aaien over de kop en de rug is een
dominante handeling, waar een hond boos
van kan worden.
"Help-daar-komt-een-enge-hond-aan"
regel voor kinderen!
Blijf stil staan.
Loop niet weg.
Hou je handen naar beneden of doe ze
over elkaar.
Steek je handen niet in de lucht, een hond
kan dan gaan springen naar je handen.
Kijk naar de lucht en niet naar de hond. Zo
lijk je op een paal en honden vinden palen
niet interessant.
Als je gaat rennen, kan een hond denken
dat hij met je mag spelen en als je dan ook
nog gaat schreeuwen zal de hond achter
je aanrennen en in je handen happen
Bron: LICG
******************************
Kijkje in de keuken van de
dierenambulance
Haarlem/Haarlemmermeer
REGIO | 08 augustus 2015 | Witte
Weekblad

De post van de Dierenambulance in
Haarlem wordt deze keer bemand door
David en Marcel.
Vogels
Centraliste Sharon Smolenaars heeft een
melding doorgegeven van een duif die door
twee katten is aangevallen. De duif is
gewond en moet naar het regionale
vogelhospitaal. Onderweg krijgen David en
Marcel de melding dat een jonge meeuw
vastzit in een vuilcontainer in de
milieustraat aan de Waarderweg. David:
'Dat is een melding die wij vooral in
Haarlem veel krijgen. Een jonge meeuw die
niet meer weg kan komen. Daarbij kom je
soms op heel bijzondere plaatsen zoals het
dak van de Stadschouwburg.' In de
milieustraat klimt Marcel in de
vuilcontainer en weet het dier te pakken.
Daarna controleren David en Marcel de
meeuw. David: 'Vaak is het zo dat de
dieren verder niets mankeren. In dit geval
laten wij hem dan ook weer los in de
Veerpolder.' De duif blijkt er in het
Vogelhospitaal er redelijk afgekomen. Een
medewerker vertelt dat er per jaar
ongeveer 3000 tot 3500 vogels
binnengebracht worden. Als ze weer
opgeknapt zijn worden zij losgelaten,
meeuwen bijvoorbeeld op het strand.
Goed gevoel
Ook voor de bemanning van de
dierenambulance is het werk soms
moeilijk. Het zijn allemaal
dierenliefhebbers. Dierenleed is dan niet
leuk. David: 'Voor ons is het fijn als wij af
en toe een dier toch weer snel op de poten
krijgen. Dat geeft een goed gevoel.'

Bijrijder Marcel redt een meeuw uit een
vuilcontainer. (Foto: Henk van Ommeren)
HOOFDDORP - Voor de Dierenambulance
Haarlem en omstreken is de periode van
april tot en met augustus de drukste tijd
van het jaar. In het gebied Haarlem en
Haarlemmermeer zijn de vrijwilligers
bijvoorbeeld bezig met jonge katten maar
vooral met jonge vogels. Vaak niet omdat
deze gewond zijn maar omdat zij niet meer
weg kunnen komen van de plaats waar zij
op dat moment zijn.

De dierenambulance is eigendom van de
stichting Dierenleed. Maar goed ook want
de regionale ambulancedienst is volledig
afhankelijk van giften en donaties. Alle
medewerkers zijn vrijwilligers en omdat
daar een tekort aan is, zijn er geen
mensen om de post in het weekend te
bemannen.
Eerste hulp
Om het werk te kunnen doen krijgen
nieuwe vrijwilligers een opleiding EHBO
voor dieren. Medische handelingen mogen
de ambulancemedewerkers zelf niet doen.
Wel mag er eerste hulp verleend worden
en dan moet het dier zo snel mogelijk naar

bijvoorbeeld het Vogelhospitaal of een
dierenarts.
Regionale Dierenambulance Haarlem e.o,
alarmnummer: 023-5334323 (werkdagen
08.00-18.00 uur). Bel voor informatie met
nummer 023-5355055.

Honden traktaties om zelf te maken
2 kopjes kikkererwtenmeel
1 kop gewone bloem
2 eetlepels gedroogde peterselie
1 eetlepel edelgist vlokken
1 kopje warm water
Meng de droge ingrediënten in een grote
kom. Voeg langzaam het water era aan
toe. Leg het deeg op een vel bakpapier en
rol het deeg uit tot een dikte van ongeveer
1-2cm. Snijd in de gewenste vorm met een
koekjes vorm, leg op een bakplaat en bak
in een 180° C (350° F) oven gedurende 15
minuten.
Laat de koekjes in de oven gedurende 6-8
uur. Laat ze afkoelen totdat ze knapperig
zijn. Geef ze dan een voor een aan je
hond(en).
Afhankelijk van de grootte van uw koekjes
vorm, levert dit recept ongeveer 3 kopjes
kleine koekjes.
energie: 903kJ; vet: 2,2 g; vezels: 4,5 g;
koolhydraten: 35.8g; eiwitten: 10,4 g (per
1/2 kop koekjes)
Faculteit Diergeneeskunde bindt de
strijd aan met erfelijke kanker bij
honden - 6 oktober 2015
Kanker bij honden kan erfelijk zijn en
rasgebonden. De Universiteitskliniek voor
Gezelschapsdieren van de Universiteit
Utrecht doet onderzoek naar erfelijke
vormen van kanker bij honden en
ontwikkelt betrouwbare DNA-tests om

erfelijke aanleg op te sporen en deze
aandoeningen terug te dringen.
Kanker is een van de ernstigste
gezondheidsproblemen bij huisdieren en
een van de belangrijkste doodsoorzaken.
Hondenbezitters beseffen vaak niet dat
kanker erfelijk kan zijn en dat bepaalde
rassen een groter risico lopen. Zo is de
kans op kanker bij Berner Sennenhonden
en Flatcoated Retrievers zelfs vijftig tot
zestig procent, tien keer groter dan bij
andere hondenrassen. Het gaat bovendien
om tumoren die moeilijk behandelbaar zijn.
Gezondheidsproblemen aanpakken
“Door het stelselmatig selecteren van
bepaalde kenmerken, vergroot je de kans
op erfelijke aandoeningen, zoals kanker”,
zegt prof. dr. Jan Rothuizen, coördinator
van het ExpertiseCentrum Genetica
Gezelschapsdieren van de faculteit
Diergeneeskunde. “Wij willen mensen
daarvan bewust maken. Als je een rashond
aanschaft, zorg dan dat je weet dat het
dier op een gezonde manier is gefokt.”
Om gezondheidsproblemen in de
rashondensector effectief aan te pakken,
verzamelt het ExpertiseCentrum Genetica
Gezelschapsdieren gegevens van
dierenartsenpraktijken in Nederland. Via
deze database wil het problemen in kaart
brengen en zorgen dat rasdierfokkers
gezonder kunnen fokken. Het UU
Kankercentrum voor Dieren,
gespecialiseerd in de behandeling van
kanker (tumoren) bij honden en katten,
ziet elke dag voorbeelden van erfelijke
aandoeningen als gevolg van fokken. “Dat
moet effectief worden aangepakt”, aldus
Rothuizen. “Wij staan niet werkloos aan de
kant, maar zijn hard bezig om er echt iets
aan te doen.”
Rashondengids
Het LICG heeft begin oktober de online
rashondengids gepubliceerd. Hierin
worden 38 rassen en hun genetische
aandoeningen beschreven. “We hebben
daarvoor gegevens gebruikt van het
ExpertiseCentrum Genetica
Gezelschapsdieren”, zegt
bestuursvoorzitter van het LICG prof. dr.
Erik Teske. “Zo hopen wij de
gezondheidsproblemen van rashonden te
verbeteren. Wij hebben in Utrecht een
uniek samenwerkingsverband. Nergens
anders ter wereld vind je zo’n grote
concentratie van kennis en expertise op

het gebied van kanker bij dieren.” De
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde (KNMvD) ondersteunt het
onderzoek naar erfelijke ziektes bij
huisdieren.
Zie ook:
http://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/
uu-kankercentrum-dieren/
Bron: LICG
Uitslagen examens 19 en 22 okt. 2015

De volgende puppy eigenaren ontvingen
het certificaat
Lex van Arkel met Briard Yara
Sandra Gon met Grote ZwitserseSennenhond
Daisy
Marjolijn Biesot met Chihuahua Ukky
Glyn Giles met X Am.Staffortd/Boxer Max
Annika Schoonhoven met Rhodesian
Ridgeback Kaya
Tamara Mollenbrok met Engelse Cocker
Spaniel Mickey
Petra Renting met Rottweiler Barca
Mirjam Birkenfeld met Golden Retriever
Pippa
Nancy Boerebach met Oud Duitse Herder
Jayda
Ingrid Warnawa-Folkerts met Foxterrier
Sammy
Miep Flipse met X Maltezer/Shih Tzu
Sammie
Cees Hensen met Bullmastiff Jason
Zita Statius Muller-van Warmerdam met
Schotse Collie Langhaar Ellis
Yvonne Kuster met Labrador Retriever
Kayla
Rik Wassink met Samojeed Ikay
Robert Matlock met Zwitserse Witte Herder
Otis
Hedi Veen-Koch met Zwitserse Witte
Herder Max
Petra Wielders met Golden Retriever Sky
Irma Spaans met Rottweiler Shiva
Coby Rees met Samojeed Inuka
De volgende Jonge Honden eigenaren
ontvingen het certificaat:
John Otten met Parson Russell Terrier
Harley
Anja van Vliet met X Maltezer Julia

Rinus Kant met Rhodesian Ridgeback
Themba
Ans van der Hulst met Mopshond Viking
Anja Micheli met Engelse Stafford
Bullterrier Roxy
Esther Spaans-Goes met X Labrador/Friese
Stabij Suus
Rick Horsthuis met Weimaraner Chica
Eveline de Bruin met Labradoodle Moos
Bianca Zwart- Kerzaan met Friese Stabij
Kyra
Marjori Cornelis met Beagle Yogi
Eveline Reversma met Welsh Springer
Spaniel Bink
Senry Xie met Border Collie Molly
Henny van Roekel met Labrador Retriever
Jens
Jos Philips met Shar pei BrittKarin Nieborg met Mastin Espagnol
Patricia de Jong met X Jack Russel/Boomer
Henk van Heun met Berner Sennenhond Jill
Arjan en Céline Kranendonk met American
Stafford Dwayne
Annet Spijker met Boxer Bram
Josephine Ampomah met Chihuahua Panda
Jolanda de Kaper met Border Collie Jock
De volgende cursisten ontvingen het egg-A
diploma:
Bradley Horsten met Cane Corso Bo
Thea Kaaijk met X Franse Bulldog/Jack
Russel Terrier Joy
Lisa Popa met Kruising Stitch
Ina van de Kamp met Schipperke Celine
Nico van Rijn met Australian Labradoodle
Guus
Talita Pel met Golden Retriever Daisy
Roos van der Voort met Am.Stafford Sem
De volgende cursisten ontvangen het egg-B
diploma
Agnes Hildenbrant-Hussaarts met X
Golden/Labrador Retriever Una
Jacqueline Bruins met X Herder/Rottweiler
Kerel
Agaath Miegies met Engelse Cocker
Spaniel Damore
De volgende cursisten ontvingen het egg-C
diploma:

Melanie Piek met Mechelse Herder Shiva
Jacqueline Bruins met X Herder Rottweiler
Kerel
Agaath Miegies met Engelse Cocker Spaniel
Dalmore

Airsport Kynologen.Club.
wenst u en uw hond(en) hele
mooie Kerstdagen en een
sportief en gezond 2016

