
1 
 

    WERKHONDEN VERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND 

            Nieuwsbrief maart 2018 
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  30 jaar opleiden en trainen 
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De meteorologische winter mag dan voor bij zijn, maar de astronomische winter nog niet. 

Daarvoor moeten wij nog even wachten tot dinsdag 20 maart as. Maar ook daarna kunnen er 

nog winterprikken komen, dus het volgende is nog even relevant. 
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         En dit willen wij ook niet. Ga niet met je hond op het ijs! 

     

      Waarom jouw hond op het ijs laten lopen gevaarlijk is. 

Je hond op het ijs laten lopen is erg 
gevaarlijk! 
Sneeuw en ijs brengen voor honden vaak 
veel plezier met zich mee. Lekker dollen 
en gek doen in de sneeuw, glibberend en 
glijdend over dat gladde laagje ijs en rollen 
en rennen door de sneeuw. Voor jouw 
hond brengt het ook veel onverwachte 
verassingen met zich mee, zoals het water 
dat ineens bevroren is. De meeste honden 
vinden de winter geweldig, maar het is 
allesbehalve ongevaarlijk. 
Als je hond op het gladde ijs loopt en 
allerlei doldwaze Disney-buitelingen 
maakt, ziet dat er inderdaad erg grappig 
uit. Maar niet alleen mensen kunnen door 
dit soort acties ernstige spier- en 
peesblessures oplopen: dit geldt ook voor 
honden! 
Daarnaast hebben honden geen 
beschermend schoeisel aan, zoals wij dat 
wel hebben. IJs is niet alleen heel glad, 
maar zeker in combinatie met sneeuw kan 
het messcherpe randjes vormen. Na een 
flinke aanloop snel over die randjes 
glijden, kan vervelende beschadigingen 

aan de voetzolen opleveren. En de 
kussentjes van de hond zijn niet of erg 
moeilijk te hechten. Het is niet voor niets 
dat poolhonden die voor de 
sledehondensport gebruikt worden, 
onder dat soort omstandigheden vaak 
hondenschoentjes dragen. 
 
Een groot gevaar van ijs komt voor 
honden als het ijs langzaam weg dooit. Je 
hond was natuurlijk gewend aan dat ijs en 
ziet dus niet dat het ijs dooit en het 
onveilig is voor hem. Honden kunnen nou 
eenmaal niet inschatten of het ijs dik 
genoeg is om het te betreden. De kans dat 
je hond dan door het ijs zakt is dan ook 
groot en altijd aanwezig. Ieder jaar zakken 
er honden door het ijs en verdrinken onder 
de ogen van hun hulpeloze baasje. En 
hulpeloos ben je: waar de hond doorheen 
zakt, kun je als eigenaar niet komen 
zonder je eigen leven in gevaar te 
brengen. Laat je hond daarom veilig aan 
de kant en ga niet samen op het ijs!  
Geschreven door Redactie Tinki.nl in 
Honden verzorgt. 

 

 

                           

https://123tinki.com/nl-nl/blog/sledehondensport/
https://123tinki.com/nl-nl/c/hondenschoenen
https://123tinki.com/nl-nl/blog/c/honden-verzorging/
http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-puppy-2
http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-senior-2
http://www.barcapremium.nl/index.php/nl/premium-adult-2
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Belangrijk: smeer de pootjes van je hond, als er zout is gestrooid, goed in met vaseline! 

       
Strooizout 
Niet per se omdat het koud is, honden hebben natuurlijk kussentjes onder hun  
pootjes die hen beschermen voor kou of hitte, maar meer doordat er massaal met zout 
gestrooid kan gaan worden om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Heel goed voor 
onze veiligheid, maar minder goed voor de pootjes van je geliefde viervoeter. Honden 
kunnen namelijk erg veel last krijgen van het strooizout en een te grote hoeveelheid kan zelfs 
dodelijk zijn. 
Voorkomen Wanneer het zout aan de poten van je hond blijft zitten, likt hij deze schoon 
zodra hij weer rustig in zijn mandje ligt. Dit kan schadelijk zijn en een te grote hoeveelheid -
tussen de 1,9 en 3,7 gram- kan zelfs fatale gevolgen hebben. Klachten zoals braken, diarree 
of neurologische problemen kunnen tot 72 uur na het oplikken optreden, waardoor het voor 
hondeneigenaren niet altijd gemakkelijk is om de oorzaak te achterhalen. Deze gevaarlijke 
situatie kun je voorkomen door voor de wandeling de poten van je viervoeter in te smeren 
met een speciale balsem of vaseline. Was na de wandeling direct de poten met lauwwarm 
ater. Artikel uit Fb.   

    

 Rinus van der Wielen voor: Kennels, nachthokken, hondensportartikelen, diervoeder, 

      africhtingsmateriaal. 

     Email: dpsk9dog@worlsonline.nl; , of tijdens cursus en/of traningsavonden

mailto:dpsk9dog@worlsonline.nl
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   Ondanks de overvloedige regenval gingen de trainingen, soms aangepast, gewoon door. 

 

 
    Vuurwerk training december 2017. 

 

 

 

 
 

Training in de discotheek, zoals bovenstaand sorteren, voedsel weigeren, kistrevieren. 
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 Opletten wat daar gebeurt, welke indringer wordt er gepakt? 

 

 
Vreemde en gewapende figuren, die moesten worden gezocht en overmeesterd. 

 

Met dank aan de eigenaar voor het mogen gebruiken van zijn bedrijfsruimte. 
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Ook het terrein moest worden aangepakt omdat zelfs de kleine auto’s in de zachte grond 

vastliepen. Dus eerst puin besteld en uitgevlakt. 

 
    Daarna vele m³ snippers verwerken. 

 

 

 

 Met bijzondere dank aan de bedrijven, die machines en vervoer ter beschikking stelden. 

   
 

http://www.vhg.org/
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 Tussendoor werden ook nog trainingen in een kleine vrachtwagen gedaan. 

 

 
 

 

 Met dank aan het bedrijf waarvan wij de wagen mochten gebruiken. 
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Deze staat nog steeds werkloos, wanneer knapt 

het weer eens op? 

 

 

 

 

 

Recent ontvingen wij een nieuwe en gevulde 

EHBO-trommel. Met dank aan Pauline Uijl. 
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 De datum voor de aanvang cursussen is (nog) niet vastgesteld. Dus nog even geduld. 
 
Regels      
Om de cursussen goed te laten verlopen 
hebben we wat regels. Leef de regels na: 
Graag niet (met hond) bij de ingang van het 
veld (naast veranda) blijven staan, dat is krap 
en het is daar druk. Dit voorkomt problemen 
met honden en is gewoon niet fijn om je daar 
tussendoor te wringen met je hond. 
Laat volwassen honden niet zomaar bij een 
pup komen en ook geen aangelijnde honden 
te dicht bij elkaar laten staan ter voorkoming 
van “dat doet ie anders nooit”. 
Niet uit jezelf andere honden (ook pup) aaien 
of voeren, eerst vragen aan de geleider. 
Loopsheid van teven vooraf bij instructie 
melden. Teven links en reuen rechts van 
ingang terrein uitlaten, dit voorkomt loopsheid gedoe 
bij reuen. 
 

 

  
 

 

Trainingstijden: 

Appèl & manwerk: 

Dinsdag  20.30-23.00 uur  

Vrijdag   20.00-23.00 uur 

Speuren: 

Zondag   10.00-12.00 uur 

  

Gehoorzaamheidscursussen: 

Dinsdag  19.30-20.15 uur 

 

Trainingsadres:    

Omloopsweg 19, 

4328 EC Burgh- Haamstede  

 

 

 

 

     

         
    

 
 

Leden, sponsors dank voor de bijdragen. 

Redactie: Wim van der Linde 

 


