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oktober 2016

AIRSPORT KYNOLOGEN
CLUB
NIEUWS
AirsportKC heeft de weer lijn buiten
gebruik gesteld. Afmeldingen bv door
slechte weersomstandigheden worden
vermeld op de website.
Trainingen tijdens het 4e kwartaal:
Er wordt gestart met alle trainingen op
zaterdag 1 en dinsdag 4 oktober t/m
17 en 20 december 2016

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/

Obedience examens:

Op 24 september 2016 werden er voor onze
leden Obedience examens afgenomen wat
voor onze leden een groot succes werd.
Neem een kijkje op onze website voor een
fotorapportage en verslag of ga direct naar:
http://www.airsportkc.nl/obedienceexamen-data-geslaagden.html

De hond viel 45 meter naar beneden bij de
bekende rotsformatie de Bastei.
Foto: Hollandse Hoogte

Duitse hond overleeft val van 45
meter
6 aug 2016
DRESDEN - Een 75-jarige vrouw heeft haar
hond Jule zo'n 45 meter omlaag zien
storten tijdens een wandeling in het
zuidoosten van Duitsland. Tegen alle
verwachtingen in overleefde het dier de
val. Reddingswerkers takelden de hond
met een katrol uit de kloof waarin ze
terecht was gekomen, liet de brandweer
zaterdag weten.
Het vierjarige dier was niet aangelijnd.
Terwijl het baasje en haar familie genoten
van het uitzicht over de Bastei, een
bekende rotsformatie in het gebied
Saksisch Zwitserland, sprong de hond over
de reling en viel in het ravijn. Na een vrije
val van 25 meter werd de val van het
beestje wel gebroken door bomen.
De reddingsoperatie duurde alles bij elkaar
zo'n tweeënhalf uur. Jule is naar een
dierenarts gebracht en heeft daar ook de
nacht doorgebracht. Over de verwondingen
van het dier wilde de praktijk niets kwijt.

Heldhaftige honden

Nagels knippen van de hond

De nagel kniptang

Hond Polo redde de acht maanden oude
baby Viviana van de vuurdood door haar af
te schermen van de vlammen. De hond
overleefde het niet.
De moeder van Viviana, Erika Poremski,
kon haar huis in Baltimore niet meer in
nadat ze even naar haar auto was gegaan,
zei ze tegen de lokale zender WBALTV. Na
een tijd redde de brandweer de baby en
nam ook het lichaam van de hond mee
naar buiten. Amerikaanse media noemen
het dier een held, de berichten worden
massaal gedeeld.
Amsterdam - Wereldwijd zijn mensen
geroerd door het verhaal van de
Amerikaanse hond Polo, die baby Viviana
in een brandend huis van de vuurdood
redde door haar af te schermen van de
vlammen. Het acht maanden oude kind liep
brandwonden op maar overleefde, de hond
stierf. Hondenkenner Martin Gaus:
„Weglopen was onlogisch. Zijn grootste
veiligheid vindt een hond bij gezinsleden.”
Foto: FOTO ERIKA LYNN/FACEBOOK

Baby Troy Sica stopte in 2002
plots met ademen. Golden Retriever
Bullet waarschuwde op tijd de
moeder van het kind.
Foto: Foto AP

Het witte gedeelte is de nagel,
Het roze gedeelte is levend weefsel = vlees
De nagel afknippen ter hoogte van het gele
lijntje.

De nagel in de opening van de nagel
kniptang leggen op het gele lijntje en
krachtig knippen.

Neushoorn denkt dat hij een hond
is

Neushoorntje Warren werd als weesje
gevonden en wordt opgevangen in een
centrum in Zuid-Afrika. Daar gaat hij
duidelijk iets teveel met de honden om,
want hij neemt wat van hun trekjes over...

Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van
bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melk
pakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in!
U ontlast zo het milieu en u steunt het
KNGF geleidehonden.
De gespaarde doppen gaan naar een
recyclebedrijf dat een vergoeding toe kent
aan KNGF geleidehonden.
De opbrengst gaat naar de opleiding van
de geleidehonden.
U kunt de plastic dopjes inleveren bij
politie Zoetermeer.
Wij zorgen er voor dat de dopjes worden
opgehaald.
(MA)

Bron: Telegraaf 27 juli 2016
Workingwithrinos.org
Politie Zoetermeer heeft 2 nieuwe
foto's toegevoegd.
Doet u met ons mee?
Zoetermeer – 30 juni 2016

Troosthond eet microfoon op

Hondje Ruby heeft een bijzondere baan.
Een begrafenisondernemer leidt de
labradoodle op tot hulphond die steun kan
bieden aan nabestaanden. Het kleine
beestje moet misschien alleen nog leren
om af en toe even rustig aan te doen...
Ruby moet nog veel leren om daarna
ingezet te worden als troosthond.
Ruby houdt van knuffelen en is een
verlengstuk van de begrafenisondernemer.
Zij zal troost kunnen bieden door er simpel
weg bij te zijn en een heel zacht duwtje
met haar snoet te geven tegen een been

en op deze manier emotionele bijstand te
geven.
Ruby blijft gewoon bij haar baas wonen.
Bron: Telegraaf 28 juli 2016

Puppy neemt zelf de tram
AMSTERDAM – 10 juni 2016
Een puppy uit Amsterdam West is
zaterdagmiddag zonder zijn baasje op pad
gegaan. Het beestje nam zelf de tram en
reisde drie haltes mee tot aan het
Mercatorplein.
Toen de hond bij het Mercatorplein
uitstapte, werd hij door agenten
opgemerkt. Zij besloten de pup mee te
nemen naar het bureau. Al snel meldde
zijn baasje zich bij een andere collega. De
pup "Kees" genaamd, was zonder baasje
op avontuur gegaan. De pup en zijn baasje
zijn weer herenigd! Kees heeft natuurlijk
een "112 Ik speur mee" halsband
gekregen! Kees closed!

Foto’s Politie Amsterdam Overtoomse Sluis

REANIMATIE van Honden
Honden en katten zijn dieren met een hart.
Net zoals mensen kunnen dieren ook een
hartaanval krijgen of hun hartslag kan
ermee op houden. Het is daarom essentieel
om te weten hoe je een hond of kat
reanimeert wanneer het hartje niet meer
klopt. Huisdieren reanimeer je niet
hetzelfde als mensen dus mensen met
huisdieren opgelet!
Voordat je aan de reanimatie begint moet
je eerst 2 dingen doen:
1. Voel met je hand voor de snuit om te
kijken of je een ademhaling voelt.
2. Voel je geen ademhaling? Leg dan jouw
vingertop in de lies van de kat of hond om
te kijken of je een hartslag kan voelen.
Als je geen hartslag voelt dan moet je gaan
reanimeren.

Hou in ieder geval de volgende punten in
gedachten:
Leer van tevoren hoe je snel de hartslag
van je huisdier kunt vinden;
Ken je ABC: Airway (luchtweg), Breathing
(ademhaling), Compression (compressie);
In geval van nood, laat een kennis je naar
de dierenarts brengen;
BLIJF KALM!
De enige manier waarop je het leven van
je huisdier kunt redden, is door goed
voorbereid te zijn en te weten wat je moet
doen. Weet van tevoren hoe je de hartslag
van je dier kunt controleren. Dat kun je nu,
terwijl er (nog) niks aan de hand is,
oefenen. Je huisdier merkt er niets van en
denkt waarschijnlijk alleen maar dat je
hem of haar aait.
Als je hond onverhoopt bewusteloos raakt,
handel dan snel. Volg de stappen
hieronder:
Leg hem op een platte ondergrond.

Controleer of je hond nog ademt, door je
hand voor zijn neus en bek te houden.
Zorg er wel voor dat je de luchttoevoer
niet bedekt! Je kunt ook je hand op de
flank van de hond leggen.

Hulphond ????

Controleer of je hond een hartslag heeft.
De hartslag is op verschillende plekken op
het lichaam van de hond te voelen: onder
de ‘oksel’, bij de pootjes of in de lies.
Maak direct de luchtwegen vrij, als je
merkt dat je hond niet meer ademt: trek
voorzichtig de tong van de hond verder uit
de bek en kijk in de keel of je een
voorwerp aantreft wat het ademen
belemmert. Verwijder het object. Beweeg
met het hoofd totdat de nek recht is.
Geef je hond ‘mond-op-snuitbeademing’,
door zijn bek te sluiten en lucht
rechtstreeks in zijn neus te blazen tot de
borst uitzet. Herhaal dit in een tempo van
12 tot 15 keer per minuut. Als de borst
niet uitzet, controleer dan nogmaals of er
niet iets in de luchtpijp zit.
Leg je hond op zijn rechterzij, met het hart
omhoog. Lokaliseer het hart aan de
onderste helft van de borstkas, aan de
linkerkant, achter de ellenboog van de
voorste linker poot. Plaats een hand onder
het hart om de borst te ondersteunen en
het andere hand over het hart.
Pas borstkasmassage toe, door zachtjes op
de borstkas van de hond te drukken. Druk
de borstkas 2,5 centimeter in bij honden
van middelmatige grootte. Bij grote
honden dien je harder te drukken e n bij
kleinere honden zachter. Het beste effect
wordt bereikt wanneer je de borstkas
rustig indrukt en vlot omhoog laat komen.
Zo wordt ook het risico van beschadiging
van de ribben beperkt.
Probeer 80 tot 120 keer per minuut te
drukken voor grote dieren en 100 tot 150
voor kleinere. Blijf dit herhalen, tot je een
hartslag en regelmatige ademhaling voelt
of de hond beweegt of kreunt. Controleer
dan weer de ademhaling en hartslag en
reanimeer overnieuw als dit nodig is.
Laat iemand zo snel mogelijk een
dierenarts of de dierenambulance bellen of
doe het zo nodig zelf.

Nieuwe regels voor Chihuahua,
Dobermann en Franse Bulldog
24 juni 2016
De Raad van Beheer heeft voor drie rassen
nieuwe regels opgesteld om
gezondheidsproblemen te helpen
voorkomen.
Samen met de rasverenigingen van de
Chihuahua en de Dobermann is vastgelegd
dat er met bepaalde kleuren niet meer
gefokt mag worden. Bij de Chihuahua gaat
het om de kleur merle. Vanaf 1 juni is
fokken met die kleur niet meer toegestaan.
Als een van de ouderdieren de kleur merle
heeft, krijgen de pups geen stamboom. Dit
is besloten omdat er duidelijke vermoedens
zijn dat deze kleur gezondheidsproblemen
met zich meebrengt.
Bij de Dobermann gaat het om de kleuren
isabel en blauw. Vanaf 1 juli 2016 mogen
dieren met deze kleuren niet meer als
ouderdieren worden gebruikt bij de fok.
Deze kleuren kunnen namelijk
huidproblemen veroorzaken bij de
Dobermann.
Voor de Franse Bulldog heeft de Raad van
Beheer samen met de rasverenigingen ras
specifieke instructies voor keurmeesters
opgesteld. Daarin staat dat bij het keuren
van de honden op shows extra gelet moet
worden op een aantal kenmerken die de
gezondheid van de dieren kunnen
benadelen. De korte schedel en korte neus
die bij het ras horen, mogen niet
overdreven worden. Er moet worden gelet
op een gezonde ademhaling, goed
geopende neusgaten en een goede
neuslengte. Andere aandachtspunten zijn

uitpuilende of geïrriteerde ogen, een te
korte hals of rug, een zwakke of slepende
manier van lopen, een ingegroeide staart
en huidirritatie. Afwijkingen op die punten
moeten genoteerd worden op het
keuringsrapport.
bron: LICG - Raadar juni 2016
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