Van de voorzitter
Beste allemaal,

Hierbij ontvangt u alweer het nieuwe digitale clubblad.
We hebben 18e juni j.l. onze familiedag gehad die we samen met de DWVN in Sint Nicolaasga hielden.
We begonnen om 10.30 uur met de opening en daarna konden alle aanwezigen doen waar ze zin in
hadden. Zo kon iedereen snuffelen aan de jachttraining en speuren met je honden of een klein
parcours lopen op de behendigheidsparcour. Ook kozen er verschillende voor om een lekkere
wandeling om het meer te maken met hun hond.
Afgelopen 1 juni is de ALV geweest van Onze Stabyhoun in Houten helaas was de opkomst niet zo
groot.
We hebben gelukkig weer twee nieuwe bestuursleden mogen installeren op de ALV te weten Amanda
Uijtdehaag en Hein van Althuis.
Zowel Amanda en Hein zijn geen onbekende in de vereniging en zijn ook zeer blij dat ze toe zijn
getreden in het bestuur.
Volgens rooster moest ik aftreden als voorzitter want mijn termijn van vier jaar was voorbij. Zoals jullie
weten had ik mezelf verkiesbaar gesteld en na goedkeuring van de leden blijf ik nog een termijn
voorzitter van Onze Stabyhoun. Waar ik heel blij mee ben.
Aankomende zaterdag 29 juni vind de Nationale in Zutphen plaats waar wij als vereniging ook in de
organisatie zitten.
Totaal zijn er 360 honden ingeschreven verdeelt over de 9 Nederlandse Rassen.
Verder wil u erop wijzen dat de website van Onze Stabyhoun vernieuwd is dankzij onze webmaster
Ruud Bijloo die hier het nodige werk en tijd in heeft gestoken. Neem eens een kijkje en laat u
verrassen zoals de site er nu uitziet.
In de maanden juli en augustus a.s. zijn er geen aktiviteiten van de vereniging maar achter de
schermen zijn we alweer druk bezig om onze gezellige Kampioens Clubmatch te organiseren.
Deze wordt gehouden op 7 september a.s. en verderop in deze digitale clubblad leest u hier meer
over. Wilt u een keer op een ongedwongen sfeer meedoen raad ik u zeker aan om in te schrijven, dit
kan via onze vernieuwde website.
Rest mij u verder een hele fijne zomer toe te wensen en graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Hein de Winter
Voorzitter Onze Stabyhoun.

De zomer is er weer let op!!!!
Hond en hitte!
Dierenvrienden
Maak nooit de fout om koud water over een oververhitte hond te gooien of een natte handdoek op zijn rug
te leggen. Dat werkt averechts.
Door kou vernauwen de aderen en door hoge temperatuur (boven de 42 graden) stollen de eiwitten in het
bloed waardoor het bloed dik en stroperig wordt.
Door de combinatie van beiden kan het hart het bloed niet meer rond krijgen en vallen stuk voor stuk de
organen uit door zuurstof gebrek.
Een heel trage maar zeer pijnlijke dood is het gevolg. Probeer je op deze manier een oververhitte hond te
helpen, sterft hij als nog.
Geef eerst z.s.m. lauw water te drinken, koel dan de voetzooltjes en borstkast/onderbuik met een natte
handdoek.
Leg daarna de hond in de schaduw op de natte (hand)doek !!
Meer tips vind u ook op de site van het LIGC www.ligc.nl zoekterm: dier en warmte

Kampioensclubmatch en Jongehondendag
Enige weken geleden nodigden wij u uit deel te nemen aan de ”Kampioensclubmatch” van onze
vereniging.
Een buitenshow op het prachtige terrein van Ruitersportcentrum De Krimhoeve in Hoenderloo op
zaterdag 7 september 2019 Adres: Krimweg 92, 7351 AW Hoenderloo
Deze dag zullen Mevr. Tineke Pillement-Heiden en Dhr. Dirk Loots de voorgebrachte honden keuren.
Zij zullen ook de nesten beoordelen.
Voor verdere info m.b.t. De Kampioensclubmatch verwijzen we naar de website onder de kop Agendaactiviteiten-clubmatch.
Een andere activiteit die ook op deze dag plaats zal vinden is de
“ Jonge Honden dag”
In de namiddag zullen de keurmeesters de aanwezige ouderdieren en hun nest beoordelen en
bespreken.
Het betreft de nesten die in het jaar 2017 zijn geboren.
Met de betreffende fokkers zal persoonlijk contact worden opgenomen waarbij onder meer het
verzoek zal zijn de pupkopers te vragen aan de jonge hondendag deel te nemen. Indien er geen
bezwaren zijn voor het verstrekken van de adressen van de pupkopers zullen die ook door de
vereniging uitgenodigd worden om deel te nemen.
Het formulier voor de aanmelding en een enquête m.b.t. de jonge honden
zijn te vinden op de website.

Hierbij de bijdrage van Diny Dinkela.

Een kijkje in het leven van een fokker.
In het leven van een fokker liggen vreugde en
verdriet soms dichtbij elkaar. Op 19 februari beviel
onze Frodo van 8 mooie pupjes. Eén ervan was
wel erg klein. Helaas heeft zij het niet gered en is
in de 2e nacht overleden. En daar sta je dan met
zo’n klein schatje levenloos in je handen. We
hebben ‘Ukkie’ een mooi plekje in de tuin
gegeven.
Gelukkig deden de andere 7 pups het prima! Ze
dronken lekker bij hun mamma en groeiden goed. Met 2 weken kropen ze al flink rond in de
werpkist. In tussen kwamen hun nieuwe baasjes hen al bewonderen en vanaf toen was het elk
weekend een drukte van belang. Veel bezoek,
veel knuffelen. Met 2,5 weken gingen de oogjes
open en voor hen weer een nieuwe wereld van
ontdekken. Met 3 weken begonnen ze te lopen
en kropen de kist uit om de ren te verkennen.
Toen hebben ze ook direct met de hondenwc
kennisgemaakt en dat hadden ze heel snel door.
Dat scheelde mij toch wel heel wat opruimwerk.
Toen ze 5 weken waren kwam ook pappa Sammy op bezoek en die was zo lief met zijn
kinderen, volop spelen met ze. Het was prachtig weer en daarom zijn we voor het eerst met
de pups naar het park gegaan. Prachtig vonden ze het om in het gras rond te rennen. En ook
daar moest natuurlijk bij mamma gedronken worden.

Met 6,5 week zijn de pups
geïnventariseerd door Gea
Wulder, die erg enthousiast
over de pups was. Ze kregen
dan ook een mooie
beoordeling. En het
jachtinstinct werd ook gelijk
getest en dat zat er bij
sommigen al behoorlijk in.

Vanaf 6,5 weken zijn we ook begonnen
met de socialisatie naar buiten toe. Eerst
naar Intratuin waar ze om beurten voor
het eerst aan een lijntje mochten
meelopen. Nou dat valt voor de eerste
keer nog niet mee, ze lopen alle kanten
op behalve waar jij heen wilt. Maar ze liepen wel en waren niet bang en lieten zich veel aaien.

We hebben de kleuterklas van een vriendin bezocht. Erg spannend,
zowel voor de kinderen als de pups, maar ze deden het geweldig! De
kinderen vonden het erg leuk en het geeft zoveel voldoening als je
kinderen die bang zijn dan toch zover krijgt dat ze een pup durven
aaien of vasthouden. Daarna was het nog een hele toer om van de klas
naar de auto te komen want het was inmiddels pauze en alle grote
kinderen moesten natuurlijk ook even aaien.

Ons volgende bezoek was aan
het winkelcentrum, waar ze ook weer om beurten aan
het lijntje mee mochten lopen. In het park hadden we
dat inmiddels ook al een paar keer geoefend dus het ging
al een stuk beter. Het was een overdekt winkelcentrum,
dus best veel geluid, maar ze liepen allemaal heel vrij
rond, lieten zich aanhalen, snuffelden lekker rond,
maakten kennis met andere honden enz. Je schiet alleen niet erg op, is ook niet de bedoeling,
want veel mensen spreken je aan, willen meer
over het ras weten en natuurlijk de pups
knuffelen. Over zo’n 100 meter doen we
ongeveer 2 uur ! Altijd grappig als mensen
vragen: Loop je ze hier te verkopen? Nou
nee…..gelukkig hebben ze allemaal al een baasje.
Deze dame haar dag kon echt niet meer stuk, ze
heeft zo genoten van deze pup.

Ons volgende uitstapje ging naar een treinstation en dat
vonden ze wel heel
spannend. Maar na
een paar treinen
begonnen ze aardig te
wennen. We zijn
daarna nog even naar
een hondenstrandje geweest om even bij te komen. Daar
hebben ze heerlijk met een paar andere honden gespeeld en met het water kennisgemaakt.

Thuisgekomen hebben ze heerlijk in de tuin geslapen.
Zo leuk om te zien dat ze elkaar dan opzoeken en op
een hoopje gaan liggen slapen.

Inmiddels namen we ze in de hondenkar ook al regelmatig mee op de wandelingen waarbij ze
af en toe op het veld mochten spelen met andere honden, gingen ze al mee naar de markt
enz.
Ons laatste uitstapje voor de pups uitvlogen was naar
de manege waar ze met de paardjes en de stal en de
vele kinderen kennis konden maken.

En tussendoor hebben we toen ze 8 weken waren
nog een fotoshoot gedaan in Hoge Zwaluwe op een strandje, waar Patty WenuschBerkenbosch mooie foto’s gemaakt heeft, waarvan ik er graag een paar wil delen. Alle pups
hebben daar ook voor het eerst gezwommen en dat vonden ze heel leuk!
Joy:

Turbo:

Eddie:

Gio:

Kibo:

Bink:

Skadi:

Met 9 weken zijn alle pups naar hun nieuwe baasjes gegaan. Eentje, Joy, kwam na een paar
dagen weer terug en we hebben besloten om haar zelf te houden. Ze is een prachtige dame
waar we in de toekomst mee hopen te fokken.

KOPIJ
Ook u kunt kopij aanleveren verhalen en foto’s zijn welkom.
Mail naar penningmeester@onzestabyhoun.nl

