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Afgelastingen:
Indien de trainingen door eventuele weeromstandigheden niet doorgaan, dan wordt
dit circa 1 uur voor aanvang van de
trainingen aangekondigd op de website.
www.airsportkc.nl
Trainingen tijdens het 4e kwartaal:
Er wordt gestart met alle trainingen op
zaterdag 7 en dinsdag 10 oktober t/m
16 en 19 december 2017.

AIRSPORT KC 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-party2017/

Hondenpoep opruimen, wat
levert het me op?
Een paar keer per dag loop ik met mijn
hond door Heemstede en daarbij gaat
regelmatig zijn achterwerk omlaag om te
poepen. Er is bij mij geen jas of broek te
vinden zonder poepzakjes. Gehaald bij het
gemeentehuis of gekocht in allerlei
grappige en gezellige kleurtjes. Soms fietst
iemand langs die roept “wel opruimen hè!”
met een “What else?” blik houd ik mijn
hand met poepzakje omhoog. Terwijl ik me
buk en de poep in het zakje doe, hoor ik
een kindje achter me zeggen; “bah!” . Met
een glimlach kom ik omhoog en loop ik
naar de vuilnisbak. Ja “bah!” is het best
wel een beetje. Toch ruim ik 10x liever de
poep op van mijn eigen hond, dan dat ik de
poep van andere honden bij mezelf of bij
mijn kinderen onder hun schoenen
vandaan sta te peuteren. Voor degene die
het ook van hun eigen hond heel “bah!”
vinden zijn er poepscheppen, waarmee je
de poep heel gemakkelijk kan opscheppen.
Hondenpoep opruimen wat levert het me
eigenlijk op? Waarom zou ik het opruimen,
het verdwijnt toch ook vanzelf weer? Het is
al jaren een van de grootste ergernissen
van mensen. Niet de mensen zonder hond
zouden zich er het meest aan moeten
ergeren, maar juist de mensen mèt hond
moeten zich hier druk over moeten maken.
Hondenpoep is namelijk een grote bron
van ziektes. Denk aan een veel
voorkomende ziekte Giardia. Dit is een
parasiet die ernstige diarree klachten
veroorzaakt en zeer besmettelijk is voor
andere honden en daarnaast ook voor
mensen. Dus is uw hond besmet dan loopt
uw eigen gezin ook risico. Ook het Parvo
virus wordt overgedragen van hond op
hond door ontlasting (en braaksel). Dit is
een zeer agressief en gevaarlijke ziekte die
moeilijk te bestrijden is. Vooral bij jonge,
oudere en zieke honden kan dit
levensbedreigend zijn. Daarnaast zijn er
nog de wormen die door uitwerpselen
worden verspreid naar andere honden,
maar vele ook naar mensen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de: Rondworm,
Haakworm, Zweepworm en Longworm.
Smering zo wie zo, maar sommige ook
levensbedreigend.

We geven per jaar veel geld uit aan
entingen, medicijnen en vitamines om onze
honden zo gezond mogelijk te houden.
Hondenpoep opruimen is daarnaast dus
van levensbelang. Het is goedkoop en
relatief makkelijk. En dat de drol vanzelf
verdwijnt, ja dat wel, maar dat duurt
weken en al die tijd is het een grote
besmettingshaard voor u, uw hond en uw
gezin.
Poep opruimen “Bah!”? Misschien wel,
maar dat 10x liever dan dat mijn lieve
hond ziek wordt of dat een mijn
gezinsleden een ziekte oploopt.
Bron: Marjolein Assendelft Kynologisch
Instructeur KC Kennemerland.

Zonder woorden

Hond na tien dagen gered uit
aardbevingspuin in Amatrice
Tien dagen na de aardbeving in de
Italiaanse stad Amatrice hebben de
reddingswerkers een hond levend onder
het puin vandaan gehaald.
De Golden Retriever Romeo werd in de
ruïnes van een huis in het zwaar getroffen
deel van de stad gevonden, meldden
Italiaanse media zaterdag.
De baasjes van de hond hadden na de
aardbeving van 24 augustus een veilig
heenkomen gezocht, maar van hun hond
ontbrak sindsdien ieder spoor.
Toen de eigenaars tien dagen later naar
hun huis teruggingen om persoonlijke
bezittingen uit het puin te halen, gaf de
ingesloten hond een teken van leven.
Volgens de berichtgeving gaat het goed
met het dier, dat in een klein hol onder het
puin zat.

Brandweermannen bevrijden de
hond

Uitgedroogd
Het is overigens niet het enige huisdier dat
na lange tijd nog levend uit het puin is
gehaald. Drie dagen geleden werd er nog
een poes gevonden in de puinhopen van
Amatrice. De poes Joy was na zeven dagen
ernstig uitgedroogd, maar mankeerde
verder weinig.
Paus Franciscus heeft zaterdag een
ontmoeting gehad met hulpverleners en

een reddingshond die werden ingezet na de
zware aardbeving in Italië. De paus ontving
een team van reddingswerkers op het SintPietersplein, meldt het Italiaanse
persbureau

Hond zet nieuw wereldrecord
met kapotmaken van honderd
ballonnen
De Amerikaanse hond Twinkie uit Californië
heeft een nieuw wereldrecord ballonnen
kapotmaken op haar naam gezet.
De Jack Russel wist in 39.08
seconden honderd ballonnen kapot te
maken. Daarmee verbetert de hond het
oude record van 41.67 seconden. Het
record is opgenomen in het Guinness World
Record-boek.
Het kapotmaken van ballonnen zit in de
familie. In 2005 en 2008 was de moeder
van Twinkie recordhouder.

Video: Jack Russel maakt honderd
ballonnen kapot in 39.08 seconden

Kinderen lezen voor aan asiel
honden

Er zijn helaas veel baasjes die hun honden
niet goed behandelen of kunnen
behandelen en deze honden komen vaak
terecht in een asiel. Daarna is het soms
wel weken of maanden wachten op een
nieuw baasje. In de tussentijd zitten de
hond vaak alleen in een kooitje en krijgen
niet de aandacht die ze nodig hebben. Een
asiel in Missouri wilde daar verandering in
brengen en startte een project met
kinderen! De bedoeling is dat de kinderen
verhaaltjes voorlezen aan bange en
gefrustreerde honden. Zo krijgen de
honden aandacht en voelen ze zich meer
op hun gemak en het zorgt dat de kinderen
beter leren lezen! 2 vliegen in 1 klap dus.
Certificaten en Geslaagden
3e KWARTAAL 2017
De volgende puppy eigenaren ontvingen
het certificaat:
Ilse Santifort-Kramer met Boxer Joep
Bobbie-Jo Lagrouw
met Boxer Jessy
Michael Terburg
met Boerboel Daisy
Thera van Teunenbroek met Labrador Retriever
Max
Carolien Verhaar
met Bullmastiff Baco
Anita Zincken
met Kruising Keet
Mark Bruitsman
met X Shih Tzu/Maltezer
Balou
Lisanne Korringa
met Boerenfox Noiva
Seline Groenewoud
met Kruising Sam
Willem v/d Toorn
met Nedermastiff Myra
André Brouwer
met Akita Birei
Machelle Bakker
met Vizsla Chairo
Ingrid Ekkelboom
met Chihuahua Ito
Lyndsy Evers
met Kruising Pomci Aika
Sidney Hoogendijck
met Zwitserse Witte
herder Juna
QuintenKahmann
met Labrador Retriever
Max

De volgende Jonge Honden eigenaren
ontvingen het certificaat:
Sabine de Koning
met X Border
Collie/Kooikerhondje Emma
Sharon Walraven
met Labrador Retriever
Harvey
Inaya Fanis
met Zwitserse Witte
Herder Simsin
Erna Ralten
met X Friese
Stabij/Waterhond Router
Irene Vogel
met Boomer Borris
Loes Kerzaan
met Labrador Retriever
Daisy
Anke de Wit
met X
Boerenfox/Markiesje Freddy
Bianca Boterman
met X Friese
Stabij/Golden Retriever Jip
De volgende eigenaren ontvingen het eggA diploma:
Martha v/d Kamp
met Dwerg Poedel Tara
Petra van Raadshooven met Labradoodle Moos
Patricia van Lieshout met Labrador Retriever
Chloë
Anita Lokhorst-Inpijn met Dwergschnauzer
Jazzy
Ronald Hamer
met Labradoodle Youki
Anneke Bolscher
met Friese Stabij Floris
Piet Bijleveld
met Irish Glen of Imaal
Terriër Dwayne
Els Tenthof van Noorden met Tervuerense
Herder Jody
Robert Zincken
met Kruising Sjaak
Robert van Opstal
met Romanian Mioritic
Shepherd Dog Donna
Roos v/d Meijden
met X
BorderTerriër/Toller Retriever Coco
Max Goedemans
met Amerkaanse
Staffordshire Terrier Bailey
Annelize Eikelenstam met Leonberger Lemon
De volgende eigenaren ontvingen het eggB diploma:
Olaf Pepping
met Boomer Bella
Sjef Schoonen
met Cairn Terrier
Shelagh
Ineke Hofman-van Vulpen met Tibetaanse
Spaniel Kay
De volgende cursist ontvang het egg-Cdiploma:
Anita Duin
met Pomeriaan Lola
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