Van de voorzitter

Beste Allemaal,

Hierbij ontvangt u weer ons mooie digitale clubblad.
We zijn weer een paar maanden verder en we hopen dat er binnenkort weer wat versoepelingen aan
gaan komen zodat we weer het één en ander kunnen gaan organiseren, een gezellige wandeling zodat
we elkaar weer eens in levende lijve kunnen ontmoeten.
Ook hopen we dat als we onze Algemene Ledenvergadering op 5 juni a.s. houden, dit op de normale
manier kunnen doen en niet via zoom.
Noteert u alvast 5 Juni in uw agenda de ALV, u krijgt hier allen nog een persoonlijke uitnodiging over.
Voorts kan ik vertellen we een paar nieuwe vrijwilligers er bij hebben gekregen, voor de fokkerijzaken
mogen we verwelkomen Marijke Verweij , Gerda Nijboer en Maryse Lindeman en last bot not least gaat
Ruud Bijloo de evenementen op zich nemen naast de functie webmaster.
Marijke en Ruud zullen we straks op de ALV als bestuur voordragen als nieuwe bestuursleden van onze
vereniging.
We hopen ook binnenkort nog met de NVSW om tafel te kunnen gaan om te kijken of we verder tot
elkaar kunnen komen.
Gaat u verhuizen of krijgt u nieuw emailadres wilt u dit s.v.p. doorgeven aan Annette de Winter
ledenadministratie@onzestabyhoun.nl zodat zij dit kan aanpassen in de ledenlijst.
Wij als bestuur wensen u allemaal een mooie lente en blijf gezond!

Verhalen van leden.
Graag willen wij kopij ontvangen, over ervaringen van leden.
Dit kan zijn belevenissen met uw hond, ervaringen in de hondensport, de betekenis van uw kennelnaam
of het fokken van uw nest zoals de volgende bijdrage van Maryse Lindeman

Nestje van Marrondales Yldau
In december zijn we na een progesteronbepaling op pad naar de reu gegaan om onze Yldau te laten
dekken, coronaproof uiteraard. Dat betekende buiten dekken, in het donker en in de kou. Maar wat
deert dat, het is allemaal voor het goede doel. We zijn een paar keer bij de reu geweest en de dekkingen
verliepen volgens het boekje.
Nu was het wachten op de tekenen van drachtigheid. Al na 3 weken (en dat is heel snel) zagen we al een
lichte verdikking van het buikje van Yldau en ik dacht meteen, dat wordt een groot nest. Want normaal
zie je de groei van de buik pas een paar weken later. Yldau groeide inderdaad van week tot week enorm
en kreeg op het laatst een bijna wanstaltig uiterlijk. Ze had er zelf ook wel wat last van. Als ze lag, kon ze
de juiste houding niet meer vinden, want ze was zo rond als een tonnetje. Toen de bevalling begon en ik
de grootte van de pups zag, wist ik vrij snel dat het er zeker een stuk of 9 – 10 zouden worden. Maar er
werden maar liefst 12 gezonde pups geboren, 7 reuen en 5 teven. Wat een nest!
Ik maak tegenwoordig per nest een whatsapp
groep aan voor de pupkopers zodat wanneer ik
foto’s maak of informatie heb, ik dat via deze
groep snel kan verspreiden. Ideaal en ook om
centraal vragen te beantwoorden. Gedurende de
opgroei van de puppen heb ik veel foto’s en
video’s gemaakt en in de whatsapp groep gezet,
als ook informatie over ontwormen,
vachtverzorging enzovoorts. Dit naast de
puppytips die ik naar ze gemaild heb.
Toen de pups 4 weken oud waren is iedereen
(ook weer coronaproof) op bezoek geweest en
hebben ze de pups kunnen bewonderen. Dat is live toch wat anders dan via de whatsapp foto’s en
filmpjes.
De pups zijn gechipt met 5,5 week en dat doorstonden ze gladjes. De chipper vertelde over het nieuwe
registratiesysteem van de Raad van Beheer, dat gaan we nu voor het eerst ervaren, via IT4dogs.
Een rit naar de dierenarts met 12 pups zag ik niet zo zitten, daarom hebben we de dierenarts
uitgenodigd om bij ons thuis de pups te komen inenten en controleren. Voorafgaand heb ik de
paspoortjes alvast bij de dierenarts ingevuld zodat we bij het enten vlot door konden werken. Dat ging
dan ook als een trein.
Normaal gesproken vinden we het fijn om de pups rond de 8 weken naar de nieuwe baasjes te laten
gaan, maar gezien de grootte van het nest hebben we besloten om dit nu iets eerder te doen en dit
bleek een goed besluit. De pups worden bij ons in de huiskamer geboren en blijven daar tot dat ze

weggaan naar de nieuwe baasjes. Ze maakten op
het laatst met elkaar zoveel kabaal tijdens het
spelen, dat we het NOS journaal niet meer konden
volgen. Het was ook wel hilarisch, maar nu de
laatste twee vandaag zijn vertrokken naar de
nieuwe baasjes, moeten we toch wel zeggen dat
het ook wel weer fijn is dat de rust weer is
wedergekeerd. Voor even dan… want over 3 weken
verwachten we het nest van Sterre!

De jachttraining
De Stabyhoun is een continentale staande Jachthond.
En is oorspronkelijk gefokt voor de jacht onder het geweer op veer- en haarwild.
Dat is gelijk aan vele andere voorstaande jachthonden.
Maar vooral de jacht op de mol, maar ook rat en bunzing hebben de Stabij veranderd.
Daarom ook wordt de Stabyhoun bij veel jagers niet altijd als volwaardige jachthond beschouwd.
Ik hoor opmerkingen als te gevoelig, onzeker en niet zelfstandig in het jachtveld, geen wild willen
apporteren en vaak bang voor het schot.
Die kritiek is in algemeen onterecht. Toch schuilt er enige waarheid in.
Natuurlijk zijn er honden die aan al deze criteria voldoen,
maar dat zie je ook bij andere rassen. Maar bij de Stabij
geldt ook de invloed van het mollenhondje. De hond die
de mol moest vangen had geen last van het schot, hoefde
niet te zwemmen, ving levende mollen en was in de
directe omgeving van de baas.
Jacht onder het geweer is anders. Ook wordt voor deze
honden voor de training dood wild, vaak uit de vriezer
gebruikt. De oorspronkelijke jachteigenschappen van de
jacht onder het geweer en die van het mollenhondje
komen binnen ons ras voor.
Op de mol wordt niet vaak meer met de hond gejaagd,
terwijl het actief bezig zijn met de hond allerlei trainingen
en speloefeningen gedaan worden.
Dus ook de jacht onder het geweer.
Het leuke van deze spelvorm is dat het aansluit bij de oorspronkelijke historie van de hond.
Het apporteren van wild schrikt eigenaren soms af.
Gelukkig wordt er in het algemeen met dummy’s en kunststof eenden getraind. Jachtproeven binnen
verenigingsverband vinden meestal nooit plaats met wild.

Echter op de echte jachtproeven wordt wel met (dood) wild (konijn, haas, eend, duif en/of kraai)
geoefend.
Voordelen van de jachttraining is dat de hond en jij samenwerken als een team. Je leert je hond kennen.
Stabiliteit en gehoorzaamheid zijn de aandachtspunten.
Een Stabiele en gehoorzame hond wil toch iedereen?
En wild apporteren is veelal met hulp te leren, bang voor het schot helaas niet altijd en er zijn honden
die beslist niet willen zwemmen. Maar is dan misschien wel een uitstekende mollen- of speurhond.
Voor jachttrainingen, in de regio kunt u terecht bij de KNJV en bij particuliere trainers.
Zodra de Coronabeperkingen voor de trainingen zijn opgeheven kunnen jullie (hond en baas) weer aan
de slag.

Wetten en regels
Zowel fokkers als ook de verenigingen zullen zich aan nieuwe wetten en regels moeten houden.
De Verenigingen
Bestuurders zullen zich op de hoogte moeten brengen van de WBTR (Wet op Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen)

Omdat er malversaties binnen verenigingen plaats vinden, als witwassen en misbruik van
verenigingsgelden is deze wet ingesteld. Zo mag een penningmeester, per 1 juli , niet meer zelfstandig
geld overmaken (het 4-ogen principe). Ook is er aandacht voor de persoonlijke aansprakelijkheid van
bestuursleden :
Bestuursleden van verenigingen zijn vanaf 1 juli individueel en hoofdelijk aansprakelijk. De regels
hieromtrent zijn aangescherpt. De wet wil dat bestuur en besluitvorming binnen de vereniging goed is
omschreven en vastgelegd. ... Als er een persoonlijk belang is, mag betrokken bestuurslid niet
meebeslissen.
Ook de statuten zullen aangepast moeten worden.
Onder de vleugels van de Raad van Beheer kan korting worden geregeld op de kosten.
De fokkers
Alle fokkers zullen mogelijk aan een registratie verplichting moeten voldoen, ook bij 1 nest
Vanaf de zomer 2021 is iedereen die een nestje honden fokt, of het er nu een van meerdere per jaar is
of een toevallig oepsnestje met de reu van de buren, verplicht om een registratienummer aan te vragen
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat is een van de nieuwe regels die in de voorgestelde
Algemene Maatregel van Bestuur, AMVB, staan.
De informatie vindt u op de website van dogzine :
https://dogzine.nl/nl/nieuwsartikelen/registratie-verplicht-voor-elke-fokker-ook-bij-een-nest

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

