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Hoofdleden, woonachtig in het buitenland 
betalen E 30,- per jaar extra als bijdrage in 

de portokosten. Vanaf 1 januari 2017 is er de 
mogelijkheid om Golden Nieuws digitaal te 

ontvangen in plaats van per post. In dat geval 
vervallen de extra portokosten. 

Members abroad are charged an extra 
E 30,- per year as a contribution to the costs of 
postage. From January 1 2017, it is possible 

to receive Golden Nieuws digital instead of by 
post. In that case lapse additional postage.
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen
per brief vóór 1 december geschieden bij de

ledenadministratie.

Betalingen contributies:
IBAN NL06 RABO 0134 9535 25
(BIC RABONL2U) t.n.v. de Golden

Retrieverclub Nederland o.v.v. 
lidmaatschapsnummer en

factuurnummer

DRUK
Drukkerij Ten Herkel - Grafisch Compleet

De Zodde 8, 1231 MB Loosdrecht

Het volgende Golden Nieuws verschijnt 
eind oktober 2019. Wij maken u erop attent dat 
de sluitingsdatum voor inzending van kopij voor 

het eerstvolgende Golden Nieuws 
15 september 2019 is. 

Inhoud
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE GOLDEN RETRIEVER CLUB 
NEDERLAND
Opgericht 10 maart 1956 en ingeschreven in het Verenigingsregister van de 
Kamer van Koophandel te Den Haag onder no. 40407855. Lid van de Raad 
van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 63e jaargang - verschijnt 
tweemaandelijks
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Als fokker wil je graag gezonde puppy’s overdragen. Helaas heb je daar niet altijd invloed op. 
Het is daarom een geruststellende gedachte als ze verzekerd het nest verlaten! Meld je aan 
voor het Petplan fokkersprogramma en geef een Petplan Maand Gratis mee of draag je pup 
over met de jaardekking van Petplan Goede Start.

Verzekering of advies? 
Kijk op onze website of bel 020 - 72 20 230

Verzekerd het nest uit
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Waarom Petplan?

Meer informatie over het Petplan fokkersprogramma? Kijk op: petplan.nl/fokker

Klanten geven ons een 8+ 

Uitgebreide vergoeding voor 
alle rassen

De enige specialist in 
huisdierenverzekeringen

Makkelijk online declareren en 
binnen 10 werkdagen uitgekeerd

Verzekeringen met zorg 
samengesteld door dierenartsen

Vrije dierenartskeuze

1,5 miljoen baasjes
gingen je voor!

16



GRCN VERLIEST IN JOSÉ VRIJDAG-VAN SCHOOR GEWAARDEERD LID
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prettige kanten
DOOR: WICO VAN DER LINDEN VOORZITTER

DOOR: WICO VAN DER LINDEN

J
osé fokte in 1993 haar eer-
ste nestje Goldens en was de 
laatste jaren actief bij het wed-
strijdsecretariaat tijdens de 

GRCN- shows onder de voorwaarde dat 
ze even werd afgelost om haar vetera-
nenteef aan de keurmeester te kunnen 
tonen. Wij zullen haar herinneren als 
een goedlachse, vrolijke en optimis-
tische vrouw. Tot op het laatst was zij 
geïnteresseerd in de club. Ze zal door 
velen worden gemist. Wij wensen haar 
man John, familie en vrienden heel veel 
sterkte met het verwerken van dit verlies.

De zomerperiode brengt twee waar-
schuwingen met zich mee. Allereerst een 
waarschuwing voor de gevolgen van de 
eikenprocessierups. Let op uw viervoeter 
die nog meer risico loopt om de brand-
haren tegen te komen dan wij mensen 
en bij een ontmoeting door zijn natuur-
lijke gedrag in veel ernstigere mate wordt 
getroffen. Dierenarts Daan Kranendonk 
schrijft in dit nummer op pagina 21 over 

Z
o goed als altijd hebben de 
fokkers van ons mooie ras 
de gegevens genoteerd en 
bewaard van ’onze’ Golden 

Retriever. Dit gebeurde oorspronke-
lijk door het overnemen van stambomen 
op papier en deze aan te vullen met 
de gegevens van honden die wer-
den ingekruist. Op deze manier is er 
een groot bestand met gegevens ont-
staan. Uitgebreid, imposant, maar tevens 
een monnikenwerk en foutgevoelig. 
Nadat de computer zijn intrede deed en 
gemeengoed werd, ging het verwerken 
makkelijker, sneller en konden we meer 
gegevens kwijt.
Uiteindelijk is voor de toekomst besloten 
in zee te gaan met ZooEasy. Wederom 
begon het monnikenwerk om alle gege-
vens weer over zetten en ze als zoda-
nig inzichtelijk te maken voor het grote 
publiek. Daar waar eerdere systemen 
voor een beperkt publiek waren, is het bij 
ZooEasy voor iedereen mogelijk om het 
gehele bestand van ruim 200.000 hon-
den te doorzoeken.

Een van de beheerders is Nico Bal. Als 
fokker bekend met de papieren en eer-

Bestuur

(pagina’s 26 en 27).
Verder treft u ook een artikel op pagina 
7 aan van onze penningmeester, Hans 
Winkels, die zich - zoals u ongetwij-
feld eerder heeft gelezen - in het zweet 
werkt de financiële administratie op orde 
te brengen. De afgelopen twee maan-
den is hij druk geweest met de contri-
butie. Gelukkig is hij een optimistisch 
mens, want iedere stap voorwaarts levert 
nieuwe obstakels op, die hij een voor 
een moet wegwerken maar die wel de 
voortgang in de weg staan. U kunt in zijn 
artikel over de veranderingen met betrek-
king tot de contributie lezen, maar ook 
over uw lidmaatschap en hoe hier mee 
om te gaan.

Namens het bestuur wil ik u een hele 
mooie nazomer toewensen vol fijne 
momenten en wij zien u graag, na de 
vakantie, bij een van onze evenementen.
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VLAK VOOR HET 

TER PERSE GAAN VAN DIT 

NUMMER BEREIKTE ONS HET 

ZEER TREURIGE BERICHT DAT 

OP 22-07-2019 JOSÉ VRIJDAG-VAN 

SCHOOR OP 58-JARIGE LEEFTIJD 

IS OVERLEDEN AAN DE GEVOL- 

GEN VAN HAAR ZIEKTE. 

SINDS EEN ZESTAL 

JAREN WORDEN DE GEGEVENS 

VAN DE NEDERLANDSE GOLDEN 

RETRIEVER VERZAMELD IN DE 

DATABASE ZOOEASY. MAAR 

WAT GING DAARAAN VOORAF EN 

WAT DOET EN KAN ZOOEASY NU 

HELEMAAL? EN BELANGRIJKER: 

WAT HEEFT U ALS HONDENBE-

ZITTER ERAAN?

minder
ook

de processierups en de gevolgen voor 
honden. 

Alle jaarlijkse waarschuwingen ten 
spijt lezen we bij iedere zonnige peri-
ode weer dat er honden uit auto’s moe-
ten worden bevrijd, er slecht aan toe zijn 
en zelfs overlijden. Het achterlaten van 
de hond in de auto blijft verbazingwek-
kend wreed fenomeen. Iedere automobi-
list kent de hitte bij het instappen van de 
auto in de zomerperiode, draait direct de 
ramen open en zet meteen de airco aan. 
Waarom dan wel een hond achterlaten, 
ook al is het maar voor even. Het bestuur 
van de GRCN gaat zich beraden op de 
aanpassingen van de voorwaarden voor 
deelname aan onze evenementen. 

Op ons verzoek gaat dierenarts Daan 
Kranendonk uitgebreid in op het achter-
laten van honden in een bloedhete auto 

ZooEasy nog

vollediger
ste digitale databases en vanaf het begin 
betrokken bij ZooEasy. Naast het verwer-
ken van alle showuitslagen voor ZooEasy 
maakt hij zich ook sterk voor het invoeren 
van zoveel mogelijk gegevens bij iedere 
hond. Door zijn aanstekelijke enthousi-
asme over het systeem heb ik mijn aan-
vankelijke scepsis laten varen en me 
verdiept in het programma. 

Zo biedt naast het doorzoeken van de 
stambomen, de show- en gezondheids-
uitslagen het programma de mogelijkheid 
om foto’s toe te voegen aan de stambo-
men. Op deze manier wordt er een beter 
beeld gevormd van hoe honden zich wat 
uiterlijk betreft ontwikkelen. Niet alleen 
als ras, maar ook binnen de afzonder-
lijke lijnen.

Het toevoegen van de foto’s kan niet zon-
der u. Wilt u een foto van uw hond(en) 
laten toevoegen, eventueel met voorou-
ders, stuur dan iedere foto apart onder 
vermelding van volledige stamboomnaam 
en nummer naar fromthecottage@tele2.
nl. Heeft u de foto niet digitaal, neem dan 
contact op met Nico Bal en informeer 
naar de moglijkheden. | | |

Zomer heeft
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• Cavom is de volledige en
 hoogwaardige maaltijd voor
 uw hond.

• Cavom bevat alle essentiële
 voedingssto� en in  de juiste
 verhouding.

• Cavom is voordelig in gebruik,
 door de hoge energiewaarde
 en de lichte verteerbaarheid.

 
 Kijk op onze website of neem
 contact met ons op voor speci� eke  
 vragen over welk Cavom product 
 voor uw hond het beste is.  
 Wij adviseren u graag!

 cavom.nl

Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 9-13 | 9206 AA Drachten | Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond

Bestuur

V A N A F  H E T 

MOMENT DAT IK HET PENNING-

MEESTERSCHAP HEB OVERGE-

NOMEN, IS HET HECTISCH 

GEWEEST. TOT OP HEDEN BEN 

IK (SAMEN MET HET BESTUUR) 

NOG STEEDS BEZIG OM ZOWEL 

DE BOEKHOUDING ALS DE 

LEDENADMINISTRATIE OP ORDE 

TE BRENGEN. 

contributie 2020
Lidmaatschap
DOOR: HANS WINKELS, PENNINGMEESTER

en

H
elaas is gebleken dat de fac-
turatie over het jaar 2019 ook 
niet zo is gelopen zoals wij 
hadden gehoopt. Daarvoor 

bieden wij onze excuses aan. We hopen 
eind augustus alles op orde te hebben, 
zodat wij na vijf jaar eindelijk weer bij zijn. 
Al met al heeft het meer dan een jaar 
gekost om zo ver te komen. We vragen 
uw begrip voor de ontstane situatie.

Contributie 2020
De facturen voor de contributie 2020 zul-
len half november worden verzonden. Dit 
geldt voor alle leden (of er nu wel of geen 
automatische incasso is afgegeven). De 
contributie bedraagt in 2020 voor een 
hoofdlid E 35,00 en een medelid E 7,50. 
De verhoging van E 5,00 respectievelijk 
E 2,50 is goedgekeurd op de Algemene 
Ledenvergadering van 2019. De beta-
ling van de contributie kan met ingang 
van het jaar 2020 op de volgende twee 
manieren worden voldaan:

• Als u een automatische incasso 
heeft afgegeven, zal het bedrag in 
de eerste week van december 2019 
van uw rekening worden afgeschre-
ven.

• Als u het bedrag van de factuur 
zelf aan ons overmaakt, moet dat 
voor 15 januari zijn gedaan (vol-
gens artikel 8 van het Huishoudelijk 
Reglement). Hierbij wel het ver-
zoek om de contributie niet zelf van 
tevoren aan ons te voldoen, maar te 
wachten tot u de factuur heeft ont-
vangen. Het kost namelijk anders 
behoorlijk wat extra werk om dit in 
onze administratie te verwerken.

Een wijziging ten opzichte van de vorige 
jaren is dat er geen administratiekos-
ten (meer) worden gerekend voor leden 
die geen automatische incasso hebben 
afgegeven. Mocht de contributie echter 
niet vóór 15 januari aan ons zijn voldaan 
(zowel via de automatische incasso of 

via een overschrijving), dan zullen wij bij 
de herinnering en/of de aanmaning wel 
administratiekosten rekenen. 

Opzegging
Indien u het lidmaatschap wilt beëindi-
gen dan moet dat vóór 1 december bij 
de ledenadministratie binnen zijn, anders 
loopt het lidmaatschap nog een jaar door. 
Met ingang van dit jaar kunt u nog 
slechts op twee manieren opzeggen, 
namelijk:
• Via het opzegformulier dat op onze 

website staat;
• Via een brief gericht aan onze lede-

nadministratie, indien u de opzeg-
ging niet via de computer kunt doen.

Opzeggingen op een andere manier 
(mondeling, per e-mail etc.) en niet 
gericht aan de ledenadministratie, 
worden niet meer geaccepteerd. 
In dat geval zal uw lidmaatschap niet 
worden beëindigd. | | |



NR 4 | GOLDEN NIEUWS | AUGUSTUS 2019 98 AUGUSTUS 2019 | GOLDEN NIEUWS | NR 4

Interview

DOOR: KARIN STEENBREKER
CARTOONS: PAUL KUSTERS
FOTO: RONNY KUSTERS 

V E L E N  V A N  U 

ZULLEN DE NAAM PAUL KUSTERS 

WEL KENNEN? WIE ZIJN NAAM 

NIET KENT, KENT WELLICHT 

WEL DE DOOR HEM GETEKENDE 

CARTOONS VAN TOOS EN HENK. 

DE TOOS EN HENK CARTOONS 

VERSCHIJNEN DAGELIJKS  IN 

ZEVENTIEN DAGBLADEN DOOR 

HEEL NEDERLAND EN BEZORGEN 

MENIG L ANDGENOOT EEN 

GLIMLACH OM DE MOND.

Filosoof op

V
orig jaar zomer richtten de, 
inmiddels 53-jarige, Paul en 
zijn vrouw Ronny zich tot ons, 
omdat zij het voornemen had-

den een Golden Retrieverpup aan te 
schaffen. Bij ons was een teefje gedekt 
en het kennismakingsgesprek leverde 
bij beide partijen een positief gevoel 
op. Paul vertelde onder meer over zijn 
werk en in welke situatie hun toekom-
stige pup zou gaan wonen. Tijdens één 
van de latere bezoekjes stelde ik hem 
spontaan de vraag of hij een keer een bij-
drage zou willen leveren aan het Golden 
Nieuws. Impulsief zei hij direct ja en, hoe 
druk hij het ook heeft, hij is een man van 
zijn woord, getuige de prachtige cover 
en zijn medewerking aan dit exclusieve 
interview. 

Paul en Ronny werken samen vanuit hun 
huis in Maastricht, waar Paul een werk-
kamer en een atelier heeft. Paul neemt 
het creatieve stuk, het tekenen, voor zijn 
rekening, terwijl Ronny als manager alle 
regelzaken op zich neemt. Ten tijde van 
dit interview zijn beiden razend druk met 
de scheurkalender voor 2020, die aan 

begin augustus in de winkel moet lig-
gen. Elke dag een Toos en Henk car-
toon kunnen afscheuren, vergt veel werk. 
Niet alleen het maken van de tekeningen, 
maar ook het overleggen met de diverse 
freelancers die ingehuurd worden om de 
uiteindelijke kalender te maken, kost veel 
tijd. ,,Op dit moment is het zelfs nacht-
werk omdat we tegen de deadline zitten”, 
verduidelijkt Paul. Ik voel me bevoor-
recht dat de Limburger tijd heeft willen 
vrijmaken voor de Golden Retriever Club 
Nederland.

Als achtjarig jongetje viel Pauls teken-
talent al op bij zijn leraren op de lagere 
school. Hem werd regelmatig gevraagd 
om een tekening van één van de lera-
ren te maken. Het talent was zo opval-

deglijbaan   

DE LIEFDE VOOR DE GOLDEN VAN CARTOONIST PAUL KUSTERS

‘Het onderwijs was 
niets voor mij’

lend, dat zijn ouders hem op tekenles 
lieten gaan. Altijd zat hij te tekenen. Dat 
hij daar goed in was, werd bevestigd toen 
hij de kunstacademie ging volgen. Paul 
mocht de eerste twee jaren overslaan en 
stroomde in het derde jaar in. Terwijl stu-
diegenoten bijbaantjes hadden als kel-
ner of spoelhulp in de horeca, maakte 
Paul cartoons in opdracht. Hij merkte dat 
hij daar veel meer mee kon verdienen 
als met de bijbaantjes van zijn medestu-
denten. Na het afronden van zijn stu-
die Monumentale Vormgeving, waarin 
je wordt opgeleid tot beeldend kunste-
naar, en het behalen van zijn MO-akte 1e 
graads heeft Paul één jaar voor de klas 
gestaan. Ter vervanging van een zieke 
docent. ,,Ik had een examenklas, maar 
in dat jaar heb ik ondervonden dat het 
onderwijs helemaal niets voor mij was. 

Het omgaan met de leerlingen was leuk, 
maar organisatorisch viel het me zwaar. 
Zorgen dat iedereen aan het werk kon. 
Waren de leerlingen lekker bezig, moest 
ik al weer zorgen dat alles opgeruimd 
was voor de volgende groep, zodat ook 
zij weer aan de gang konden. Het erg-
ste vond ik nog wel om de pauze door te 
brengen in de lerarenkamer. Verplicht je 
boterhammen eten naast een wiskunde 
docent waarmee je helemaal geen ver-
bondenheid voelt. Nee, ik heb respect 
voor degenen die dit kunnen.” . > >
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Wanneer ik hem vraag of hij zichzelf kan 
beschrijven, zegt hij: ,,Ik ben anders als 
anderen. Mijn brein werkt voortdurend, 
gedachten schieten van hot naar haar, 
ideeën buitelen over elkaar heen, aan 
inspiratie heb ik eigenlijk nooit gebrek. 
Ik bouw ook altijd wat spanning op. Die 
druk heb ik nodig om tot de prestatie te 
komen. Sommigen zullen het een 
handicap noemen, maar ik maak er 
gebruik van in mijn werk. Als ik een car-
toon wil maken over een onderwerp, val-
len me zo vijf of zes invalshoeken in, dat 
gaat helemaal vanzelf. De drie beste 
werk ik dan uit en uiteindelijk wordt er 
een cartoon geboren. Toch heb ik ook 
een extreem rustige kant, ik kan me 
enorm goed focussen en ergens hele-
maal in opgaan. De combinatie van 
deze eigenschappen is voor mijn werk 
perfect.”. 

De vraag of het moeilijk is om zes dagen 
per week een nieuwe cartoon te ver-
zinnen voor in de krant en dan ook nog 
365 cartoons voor in de scheurkalender 
te maken, is hiermee ook direct beant-
woord. Paul geeft aan wel eens jaloers 
te kunnen zijn op schrijvers en cabare-
tiers. ,,Zij beoefenen vakken waar ik ook 
zomaar voor had kunnen kiezen. Noem 
het gemakzucht, of wat je wil. Ik ben 
sinds mijn studententijd blijven hangen in 
mijn comfortzone en maak tot op de dag 
van vandaag cartoons.”.

Elke dag scant hij het nieuws en actua-
liteiten. Hij start met een wit vel papier, 

een afbreekbaar potlood en een kneed-
gum om vervolgens met stift de lijnen 
over te trekken, het geheel te scannen 
om het daarna te kunnen bewerken met 
fotoshop. ,,Elke keer voelt het alsof ik 
mijn allereerste cartoon maak. Dat zorgt 
voor een stukje spanning en zorgt ervoor 
dat het nooit een sleur wordt. Eigenlijk 
geldt dat voor alles in het leven; doen 
alsof het je eerste keer is, het triggert 
je brein en maakt het verschil tussen je 
wel of niet gelukkig voelen. Mijn mooiste 
werk moet nog komen!”.

Uit dit soort antwoorden blijkt in Paul een 
ware filosoof te schuilen. Ik vraag hem 
naar zijn humor, want in elke tekening zit 
een boodschap, verpakt in een grapje. 
Als antwoord krijg ik een goed onder-
bouwd verhaal. ,,De mens is de enige 
diersoort die beschikt over ratio. Ik zie dat 

als een kaartenhuis van regels, wetten 
en afspraken. We schrijven ik word niet 
met dt en ik kan iemand een hand geven 
en tegelijkertijd negatief denken over die 
persoon. Dieren kennen dat niet. Dieren 
zijn wat mij betreft eerlijker. Ze zijn direc-
ter, besnuffelen elkaar of springen je in je 
kruis. Wij drukken emoties weg en moe-
ten dan vervolgens behandeld worden 
door een psycholoog. Juist dat verschil 
tussen mens en dier, die glijbaan van 
ratio naar emotie, is voor mij humor.”.

Zelf heb ik Paul leren kennen als een 
gevoelsmens. Hij omschrijft de Golden 
Retriever als Pure Liefde. ,,Geen ander 
ras is zo rustig, vriendelijk, intelligent en 
lief. Dit vonden wij in onze eerste Golden 
Bambi. Toen zij was overleden, misten we 
dat enorm. Loulou, onze tweede Golden, 
beschikt over al deze eigenschappen, 
maar dan in de overtreffende trap. Wat 
een bijzondere hond is dat. We hou-
den zielsveel van haar. We houden ook 
van onze katten en Winnie, onze teacup 
Maltezer van 10 jaar, uitgezocht door één 
van onze dochters, maar een Golden is zo 
speciaal en sociaal. Duidelijk veel empa-
tischer dan andere rassen.”

Behalve de cartoons van Toos en Henk 
zullen we nog andere werken van Paul 
gaan zien in de toekomst. ,,Sinds twee à 
drie jaar heb ik het schilderen weer opge-
pakt. Ik ben nog niet helemaal tevreden 
over het resultaat, maar probeer iets ver-
nieuwends te creëren. Van dichtbij zie 
je klodders verf, van veraf moet het een 
fotorealistisch beeld zijn. Ik schilder niet 
voor mezelf. De meeste werken die je 
ziet, kijken mensen niet naar om. Ik wil 
communiceren met het publiek, wil dat 
anderen het mooi vinden. Dat mensen 
zeggen: Paul, dat heb je goed gedaan!”.

Interview

‘Mijn mooiste werk 
moet nog komen’

Geen ander ras is zo 
rustig, vriendelijk, 
intelligent en lief’

| | |
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W
at is Golden SUP precies? 
SUP staat voor Stand-Up-
Paddle. Een watersport 
die vanuit Hawaï de 

wereld verovert. Sinds een aantal jaren 
wordt er ook in Nederland gesupt en de 
sport wordt steeds populairder. Tijdens 
het suppen sta/zit je op een speciaal 
SUP-board (een soort surfboard) en je 
beweegt je voort met een lange peddel. 

W
e zijn blij dat ze aange-
geven hebben - daar 
waar nodig - te willen blij-
ven helpen. En natuurlijk 

organiseren ze weer de wandeling in 
Ugchelen.

Annelien, Gerard, Sandra en Suzanne 
zijn op zoek gegaan naar nieuwe com-
missieleden en die hebben zij gevonden 
in Jos en Marijke Robben en Ada Smink. 
Tijdens onze eerste vergadering hebben 
we de taken verdeeld (je vindt wie waar-
voor aanspreekbaar is in het colofon) 
en zijn we direct aan het brainstormen 

DE ALPHENSE WINDSURF 

VERENIGING EN DE GOLDEN RETRIEVER 

CLUB NEDERLAND SLAAN DE HANDEN INEEN 

OP ZONDAG 20 OKTOBER 2019 EN ORGANI-

SEREN EEN GOLDEN SUP.

B E G I N D I T  JA A R G AV E N 

P I E T E R N E L L A  E N  M I C H E L  VO G E L 

AAN DAT ZIJ WILDEN STOPPEN MET 

HUN WERK ZA AMHEDEN BINNEN DE 

EVENEMENTENCOMMISSIE. BEDANKT VOOR 

JULLIE INZET.

Golden
SUP
Bij Golden SUP gaat ook je hond mee op 
het board. De vereniging zorgt voor het 
materiaal zoals een plank, peddels en als 
het nodig is een wetsuit. In groepen van 
6 inclusief honden, en onder begeleiding 
van SUP instructeurs, kan je leren ped-
delen met je hond. Ervaring is niet vereist, 
want dat leer je deze dag.
De kosten voor zijn voor leden E17,50 en 
niet leden E 22,50. Je staat ongeveer 
een uur op de SUP plank. Het inschrijf-
formulier vind je op de website van de 
GRCN. Aan dit evenement kunnen maxi-
maal 24 eigenaren met hun Golden mee-
doen.
Adres: Windsurfvereniging Zegerplas, 
Verlengde Aarkade 30, 2406 LB Alphen 
aan den Rijn.

gegaan over de toekomstige evenemen-
ten.

In het huidige jaar krijgen we nog de 
wandeling in Ugchelen op 8 septem-
ber, op 20 oktober kun je suppen met 
je Golden en op 10 november is er de 
Kastanjeshow en Fokdag 2.  
Het programma voor 2020 is nog niet 
compleet, maar houd de website en 
Facebook in de gaten. We zullen aanvul-
len en bekendmaken zodra we iets meer 
weten over data, inhoud van lezingen, 
keurmeesters en/of andere bijzonderhe-
den die we te melden hebben. Even voor-
stellen...

Jos en Marijke Robben
Wij zijn Jos en Marijke Robben. We zijn 
ruim dertig jaar getrouwd, hebben vier 
kinderen en twee kleinkinderen. We heb-
ben naast onze Amber (zie foto) ook 
nog een blonde Labrador dame, Jamie, 
van zes jaar en een standaard ruwhaar 
Teckel reu, Teun, van twee jaar. We heb-
ben al bijna dertig jaar Golden Retrievers 
en sinds de komst van onze Amber was 
onze droom een eigen nestje te fokken 
met haar. Op 21 juni is zij bevallen van 
zeven prachtige puppy’s en is ons eerste 

| | |

Evenementen

EC in nieuwe
samenstelling

DOOR: ADA SMINK FOTO’S: SUZANNE ZEEGERS EN FRED SMINK

Of Sparkling Surprise nestje een feit!
Sinds een jaar is op shows van de 
GRCN al gevraagd om te schrijven of 
andere hulp te bieden. Dus de vraag om 
in de Evenementencommissie plaats 
te nemen, kwam niet onverwacht. Wij 
gaan voor een gezellige en constructieve 
samenwerking binnen de commissie en 
kijken uit naar leuke en interessante acti-
viteiten binnen onze club.

Ada Smink 
Na in maart 2015 gestopt te zijn als 
secretaris van het bestuur heb ik me 
gestort op een nieuwe uitdaging: het 
maken van riemen, halsbanden, showlijn-
tjes en sinds eind vorig jaar het maken 
van glas Tiffany Golden Retrievers. Met 
mijn stand sta ik regelmatig op shows 
en evenementen. Hierdoor blijf ik toch 
nog betrokken met het wel en wee van 
de GRCN en kan ik - daar waar nodig - 
nog een helpende hand bieden. Tja, het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus 
toen Annelien liet vallen dat Pieternella 
en Michel stopten en er nieuwe leden 
gezocht moesten worden, heb ik me toch 
maar aangemeld om me weer in te zetten 
voor de GRCN, ditmaal als voorzitter van 
Evenementencommissie. | | |

EVENEMENTEN 
2020

19 januari

GRCN Nieuwjaarsshow 

Kerkwijk

 

Februari 

GRCN Lezing

Locatie volgt...

  

April 

GRCN Strandwandeling

Locatie volgt...

Mei 

GRCN Lezing

Locatie volgt...

  

21 mei

GRCN Kampioenschapsclubmatch + 

Fokdag 1

Hoenderloo

  

Juni 

GRCN Fundag

Locatie volgt...

  

Augustus

GRCN Lezing

Locatie volgt...

  

September 

GRCN Wandeling & Buffet

Ugchelen

  

Oktober 

GRCN Golden SUP

Alphen aan den Rijn

  

November

GRCN Lezing

Locatie volgt...

  

November

GRCN Kastanjeshow + Fokdag 2

Locatie volgt...

JOS EN MARIJKE ROBBEN ADA SMINK
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Veilig Vers Voeren

Dichtbij de 
natuur

Handige porties

Wetenschappelijk
bewezen compleet

GOED VOOR HUID, 
VACHT EN VERTERING 

GEPERST

geëxtrudeerd

VLEESVOEDINGVLEESVOEDING

geëxtrudeerd

GEPERST

Nederlandse topkwaliteit. Unieke complete natuurlijke premium 
hondenvoeding. Met o.a. veel kwaliteit vlees, zalmolie en kruiden. 
Zeer smaakvol en gezond. Goed voor huid, vacht en vertering. 
Voor alle hondenrassen. Mail of bel voor een gratis proefpakket.

BIOFOOD premium hondenvoeding……natuurlijk het beste! 

NATUURLIJKE 
HONDENVOEDING

30 JARIG

JUBILEUM
o.a. gratis puppypakketten

Acties aangaande BIOFOOD’s 30-jarig jubileum zie Facebook       , 
Twitter       en de ACTIES pagina op onze website.

maar dat maakt het er niet beter op. De 
donkerbruine vegen op de spierwitte 
schoenen zullen niemand ontgaan. Ik 
weet zelf niet of ik het nu erg moet vin-
den of er eigenlijk om moet lachen. Terug 
lopend naar het gezelschap kijkt Lena 
me onderzoekend aan. Alsof ze beseft 
dat ze me zojuist weer een poets gebak-
ken heeft. Wat uiteraard niet zo is, ik 
stond zelf gewoon te dagdromen.

Mijn man nam me van boven naar bene-
den op en schaterde dat hij niet verwacht 
had dat de kinderen hun broeken de hele 
dag konden schoonhouden, maar dat ik 
nu juist degene was die op deze manier 
mijn opwachting maakte had hij niet kun-
nen voorspellen.

Arme Lena was zich van geen kwaad 
bewust.  Nadat ik mijn voeten gewassen 
had en ik me weer richtte op het feest, 
toverde een blik op mijn besmeurde 
schoenen die dag nog een aantal keren 
een lach op mijn gezicht. 

A
ls je het weer zou kun-
nen bestellen, dan hadden 
mijn schoonouders abso-
luut dit weer besteld voor hun 

50-jarige bruiloft. Het zijn echte levens-
genieters die houden van het leven op en 
rondom het water. Hun eigen boot, die 
aangeschaft is toen mijn man en zijn zus 
klein waren, was te klein, maar de haven-
meester wist een adres voor een leuke 
partyboot. Onder een strak blauwe lucht 
met een heel licht briesje werd het feest 
gevierd. Er heerste een ongedwongen 
sfeer op een het dek en Lena liep van de 
ene enthousiaste gast naar de andere. 

Onze kinderen, de oogappeltjes van opa 
en oma, zijn speciaal voor deze gele-
genheid gekleed in witte broeken met 
omgerolde zomen en bijpassende mari-
neblauwe gestreepte shirts. Mijn man 
en ik hebben onze outfits in dezelfde 
stijl gekozen, alleen draag ik geen broek 
maar een lange jurk met Bretonse 
streepjes met daaronder hagelwitte 
nieuwe gympen. 

Wanneer de boot aanmeert op een 
eilandje waar een heerlijke lunch geser-
veerd wordt, neem ik mijn kans waar om 
even een rondje met Lena te lopen. Aan 
de riem om verrassingen van haar kant te 
voorkomen. Al snel laat ik de kletsende 

DOOR: SANNE CLAESSEN

menigte achter me en loop ik in de scha-
duw over een droog zandpad onder een 
gesloten bladerendak door. Lena doet 
direct een grote plas en wanneer zij even 
verderop druk begint te snuffelen, ver-
baast het me niet als ze een plekje vindt 
voor haar grote boodschap. Tijdens het 
plegen van deze daad valt me op hoe 
prachtig het zonlicht op sommige plaat-
sen tussen de bladeren door schijnt, 
waardoor er een enorme kleurschakering 
ontstaat in alle groentinten. 

Al mijmerend word ik plots terug in de 
realiteit getrokken. Ik voel iets koels 
tegen mijn benen en enkels en kijk naar 
beneden. Ik spring in een reflex een 
meter naar achteren, maar het leed is al 
geschied. Lena staat wild haar uitwerp-
selen te begraven, waarbij de zwarte 
aarde tegen mijn benen en, nog erger, 
over mijn schoenen is gevlogen. Rond 
mijn enkels voel ik het zand in mijn 
schoenen dringen. Ik begin als een gek 
het zand van mijn schoenen te vegen, 

van een
puppie...

‘Plotseling voel ik iets 
koels tegen mijn benen’

Dagboek

| | |

Lena
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LINDA GUBBELS (39) WOON 

SAMEN MET HAAR VROUW SINDY EN 

DOBERMANN FEYA IN EUVEREM. ZE  IS AL 

SINDS ENKELE JAREN WERKZAAM ALS 

DIERENOSTEOPAAT EN HEEFT SINDS APRIL 

2018 EEN EIGEN PRAKTIJK IN GULPEN.

Preventieve check 
Waarom ben je 
osteopathie voor dieren 
gaan studeren?
Ik ben van huis uit fysiotherapeut, maar 
mijn hele leven wilde ik al met dieren 
werken en met name met honden. Zes 
jaar geleden heb ik de knoop doorge-
hakt en ben ik gestart met de opleiding 
osteopathie voor dieren. Ik ben mijn stu-
die begonnen bij I.C.R.E.O  in Breda, 
maar ben uiteindelijk overgestapt naar 
het Vluggen Institute in Waldfeucht. In 

israadzaam   

Medisch

systeem. Deze drie systemen zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden en beïn-
vloeden elkaar continu. Functioneert een 
deel van het lichaam niet goed, dan heeft 
dit gevolgen voor de rest van het lichaam. 
Als osteopaat onderzoek ik waar in het 
lichaam de beweging verminderd of 
geblokkeerd is. De behandeling bestaat 
uit het herstellen van de oorspronkelijke 
beweeglijkheid door middel van zachte 
handgrepen en directe en indirecte tech-
nieken. Hierdoor kan het natuurlijk gene-
zingsproces in het lichaam de balans 
herstellen.

Wie komen er in jouw 
praktijk?
Ik behandel vooral honden, maar zie 
ook andere dieren in mijn praktijk. Vaak 
komen eigenaren als hun hond bepaalde 
klachten heeft zoals kreupelheid, gevoe-
ligheid bij aanraking en bijvoorbeeld 
niet meer in of uit de auto wil springen. 
Ook honden met spijsverteringsproble-
men of gedragsveranderingen komen in 

OSTEOPAAT LINDA GUBBELS BEHANDELT VOORAL HONDEN mijn praktijk. Bij binnenkomst start ik met 
mijn observatie. Ik kijk hoe de hond loopt 
en beweegt, maar let ook op de interac-
tie tussen eigenaar en hond. Verder kijk 
ik onder meer naar de vacht, het gebit en 
nagels van de hond. Een eerste indruk 
geeft vaak al heel veel informatie. Tijdens 
het onderzoek en de behandeling geef ik 
continu aan de eigenaar informatie over 
wat ik nu precies doe. Communicatie 
vind ik erg belangrijk. In sommige geval-
len geef ik ook voedingsadvies als dit bij-
draagt aan het genezingsproces. Ik zie 
honden niet vaker dan drie à vier keer per 
jaar, afhankelijk van de klacht. In som-
mige gevallen is één behandeling al vol-
doende. Na een behandeling is het van 
belang dat een dier een aantal dagen 
relatieve rust neemt.

Een andere groep eigenaren komt pre-
ventief één à twee keer per jaar voor een 
check-up. Persoonlijk kan ik iedereen 
dan ook aanraden om je hond preven-
tief te laten checken bij een osteopaat. 

Waldfeucht bij Janek Vluggen vond ik 
de diepgang die ik zocht. Verder heb ik 
in februari chiropractie voor honden aan 
het Supple Spine Instituut afgerond. Een 
mooie aanvulling.

Wat is osteopathie 
precies?
Het uitgangspunt van de osteopa-
thie is dat het lichaam een eenheid is. 
Deze eenheid bestaat uit drie verschil-
lende delen: het bewegingsapparaat, het 
orgaansysteem en het cranio-sacrale 

Voorkomen van problemen is beter dan 
genezen. In mijn praktijk werk ik ook 
nauw samen met dierenartsen, fysiothe-
rapeuten en gedragsdeskundigen. Bij 
sommige klachten is het goed om samen 
te werken of eventueel door te verwijzen.

Het mooiste om te zien, vind ik nog altijd 
de band tussen hond en eigenaar. Van 
een liefdevol en hecht team word ik altijd 
weer heel erg blij!

Heb je nog 
toekomstplannen?
Mijn grote droom is om ooit zelf een 
opleiding voor osteopathie voor hon-
den te ontwikkelen en starten. Ik vind 
echter wel dat ik dan eerst zelf de stu-
die humane osteopathie moet volgen 
om mijn kennis zo compleet mogelijk 
te maken. Of het er ooit van zal komen, 
weet ik niet….Ik houd van mijn vak en als 
ik iets doe, doe ik het goed.’’

info@lindagubbels.nl | | |
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DOOR: MARLY SENDEN 

OP 1 FEBRUARI 

M O E S T E N W I J  A F S C H E I D 

N E M E N VA N O N Z E R U I M 

16-JARIGE LABRADOR LOBKE, 

ONZE EERSTE HOND EN HARTS-

VRIENDIN VAN ONZE BIJNA 

5-JARIGE GOLDEN RETRIEVER 

FAMKE (JOY AND DEVOTION’S 

I’M SO HAPPY). 

veroorzaakt verdriet

L
obke leefde op door Famke en 
Famke paste zich in de loop der 
tijd aan, toen Lobke ouder werd. 
Ze waren zeer hecht samen. 

Vaak lagen ze tegen elkaar op één kus-
sen. Als ik piano speelde, kwamen ze 
samen erbij liggen. Veel plezier hebben 
ze samen gehad, in het Heuvelland waar 
we wonen, maar ook aan het strand.

Op het moment dat we wisten dat het 
afscheid naderde, was ik ook erg bezig 
met de betekenis hiervan voor Famke 
en heb dit besproken met de dieren-
arts. Uiteraard varieert dit per hond, maar 
gezien hun hechte band, maakte ik me 
daar wel zorgen over.

ze er in sluipgang naartoe, bleef staan, 
snuffelde een tijdje en kwam weer terug. 
Er was zeker sprake van rouw. Ik ben 
psycholoog, voor mensen, maar uiter-
aard ook erg geïnteresseerd in gedrag 
en emoties van honden. Ik hoop dat elke 
hondenbezitter die interesse heeft, zodat 
je je hond zo goed mogelijk kunt begrij-
pen en begeleiden. Ook een hond kan 
depressief worden en dan is activering 
de beste remedie. Veel wandelen, spelen 
en knuffelen is dan dus goed.
 

In dit kader is het boek ‘Emoties bij hon-
den’ van prof.dr. Paul de Vos, bioloog, een 
aanrader. Hierin wordt beschreven dat 
rouw ook bij de hond voorkomt en dat de 
hond zich bewust is van het sterven van 
een roedelgenoot. De hond kan hier ern-
stig onder lijden en het herkennen van de 
signalen is voor de mens lastig. Honden 
kunnen niet in onze taal uitleggen hoe  zij 
zich voelen. Wij kunnen alleen maar het 
emotionele welzijn van de hond inschat-
ten op grond van gedrag en eventuele 
gedragsveranderingen. 

Bij mensen zijn veel voorkomende symp-
tomen van rouw: concentratieverlies, 

Rouwverwerking

slaapproblemen, lusteloosheid, deso-
riëntatie, verlies van eetlust en desin-
teresse in de omgeving. Uit een aantal 
studies blijkt dat een hond precies het-
zelfde reageert bij het verlies van een 
dierbare soortgenoot en dit kan langdu-
rige en soms zelfs permanente gevolgen 
hebben voor het welzijn van de hond. Net 
als bij mensen verliezen honden tijdens 
rouw de interesse in hun voorheen favo-
riete bezigheid en slapen zij vaak meer 
dan gebruikelijk. Eetstoornissen (minder 
of niet eten) zijn heel gebruikelijk. 

De meeste honden gaan meer blaffen 
en een klein aantal maakt juist helemaal 
geen geluid meer. Sommige honden 
gaan op zoek naar aandacht bij de men-
selijke roedelleden, maar een even groot 
aantal zondert zich juist meer af. Van de 
onderzochte honden bleek ruim 70% 
drie of meer van de bovengenoemde 
symptomen te vertonen. Helemaal triest 
verliep het voor de achterblijvers die hun 
geliefde zagen vertrekken voor eutha-
nasie (waarbij de achterblijvende hond 
dus niet aanwezig is). Deze honden ble-
ken vele dagen te zoeken en te wachten 
op de terugkeer van hun geliefde roedel-
genoot.

In het boek worden ook adviezen 
gegeven om de achterblijvende hond te 
helpen. Geef de hond extra aandacht, 
een extra lange wandeling, een speeltje 
of nodig een bekende speelkameraad 

uit. Laat de hond niet te snel alleen en 
neem ook niet te snel een nieuwe hond. 
Onze dierenarts zei bij het afscheid dat 
het empathisch vermogen van een hond 
groter is dan dat van een chimpansee. 

Dat zette mij wel aan het denken, 
aangezien wij mensen genetisch 98,6% 
overeenkomen met chimpansees. In 
een tweede boek dat ik las, ‘Honden 
houden van mensen’ van J.M. Masson, is 
een van de conclusies dat honden zich 
beter kunnen inleven in de mens dan 
andersom. Het is geen wetenschappelijk 
te onderzoeken conclusie, maar hij legt 
het aannemelijk uit. Een boeiend boek 
met prachtige voorbeelden en als één 
lang verhaal te lezen.

Een derde boek dat ik nog kan 
aanbevelen als steun na het verlies 
van je hond is ‘Dan neem je toch 
gewoon een nieuwe’ van Antoinnette 
Scheulderman. Een boek met verhalen 
van bekende Nederlanders en het 
verlies van hun hond, maar ook over de 
band met hun hond. Dierenarts Hugo 
van Duijn geeft in dit boek uitleg over 
de moeilijke beslissing om afscheid te 
nemen en vertelt ook over het afscheid 
van zijn eigen hond. Hij heeft overigens 
een gratis te downloaden boekje 
geschreven ‘Zijn we niet te vroeg’.

Toen de dierenarts thuis kwam voor het 
afscheid, zat Famke strak tegen het been 
van mijn man en keek heel geconcen-
treerd toe. Daarna ging ze een paar keer 
snuffelen aan Lobke en keek van een 
afstand toe, toen wij Lobke in onze tuin 
begroeven. Wij waren intens verdrietig 
en met het enorme empathische vermo-
gen van een hond voelt Famke dit dus 
ook. Dat raakt je enorm. We zijn extra 
veel gaan wandelen met haar, ook goed 
voor ons. Ze bleef gelukkig goed eten 
en werd waakser, blafte als er iemand 
aan de deur kwam. Toen mijn man na het 
weekend weer ging werken, lag ze stil in 
een hoekje. In de tuin meed ze een groot 
gebied rondom het grafje, terwijl ze daar 
eerder vaak kwam. Na een week liep 

In de tuin meed ze een 
groot gebied rondom 
het grafje

Adviezen gegeven om 
de achterblijvende hond 
te helpen

| | |



U SPEELT TOCH NIET MET DE GEZONDHEID VAN UW HOND?

Advantix spot on solution voor honden. 
Actieve bestanddelen: Imidacloprid en Permethrine
Kanalisatiestatus: vrij
Reg NL: 106415 / 106417 / 106418 / 121926
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Met uw hond op vakantie in Drents-Friese Wold
Geniet van rust en ruimte in onze vakantiewoning de Bosuil.
De Bosuil (4 prs.) ligt in 3000 m2 privébos (geen bungalowpark) aan de
rand van het Drents-Friese Wold en Doldersumse Veld in Wateren bij
Diever en Appelscha. Een prachtig wandel- en fietsgebied waar honden
nog welkom zijn. Het terrein is omheind (1.40 hoog) zodat uw honden
heerlijk kunnen loslopen rond de woning. Ook kunt u er genieten van
de vele vogels en eekhoorns.

• Honden welkom
• 3000 m2 omheinde bostuin
met veel privacy

• Gelegen aan uitgestrekt
wandel- en fietsgebied

• Open haard, barbecue,
internet

• Speciale hondenwasplaats

www.drenthevakantie.eu [T] 0561 421 520 [E] info@drenthevakantie.eu

Recreatiebungalow in bosrijk Holten (ov)

Geschikt voor 2 tot 10 personen. Eigen bosgrond 7800 m.,
deels omrasterd. Week, weekend en midweek verhuur
en geschikt voor Pieterpadlopers. ****4 sterren A.N.W.B.

Goed opgevoede honden zijn uiteraard welkom

Info: Jan en Dini Baltus, tel/fax: 0548-362564,
06-22141088, www.lukkensveld.nl/heideweg21

DE EIKENPROCESSIERUPS VEROORZAAKT AL ENKELE 

JAREN PROBLEMEN IN NEDERLAND, VOORAL IN DE PERIODE JUNI TOT 

SEPTEMBER. UITEINDELIJK VERVELT DE RUPS TOT EEN ONOPVAL-

LEND NACHTVLINDERTJE. 

| | |

D
e rups is vanuit België en 
Zuid-Nederland nu verspreid 
over heel Nederland tot in 
Groningen. Vooral in eiken 

langs lanen, parken en campings maakt 
ze haar nesten. De rups dankt haar naam 
aan de lange optocht, waarin de rup-
sen ’s nachts over de zuidkant van de 
eikenstammen op zoek gaan naar eiken-
bladeren. Zo’n processie kan wel tien 
meter lang worden. De rups veroorzaakt 
niet alleen schade aan de eikenbomen, 
maar kan ook gezondheidsproblemen 
opleveren voor mens en hond. De vol-
wassen rups is grijsgrauw en wordt zo’n 
3,5 cm lang. Zij heeft 100.000 tot 1 mil-
joen pijlvormige brandharen op haar lijf, 
die zij kan ‘afschieten’. 

Bij de mens zijn de belangrijkste klach-
ten rode bultjes op de huid met heftige 

jeuk en irritatie. De laatste jaren zijn er 
steeds vaker meldingen over klachten bij 
paarden en honden door deze rups en 
vermoed wordt dat ook landbouwhuis-
dieren er last van kunnen hebben. Dieren 
nemen vaker grote hoeveelheden brand-
haren op en er kunnen dan zwellingen 
ontstaan van de tong en lippen, een ont-
steking van het mondslijmvlies en ogen 
en ademhalingsproblemen. De dieren 
gaan speekselen en tranen en bij honden 
kan ook slikklachten, kokhalzen en bra-
ken worden gezien. De beschadigingen 
in de bek kunnen ernstig zijn, zoals bij-
voorbeeld het afsterven van een deel van 
de tong. Klachten van de huid zijn zeld-
zaam, omdat dieren een vacht hebben.
Bij het zien van de genoemde verschijn-
selen is een snelle behandeling, die 
gericht is op het tegengaan van zwel-
lingen, pijn en braken door een dieren-

De eikenprocessierups
VRAAG VOOR DE DIERENARTS

levensgevaarlijk!
DOOR: DAAN KRANENDONK

arts noodzakelijk. Als er brandharen in 
de bek zitten, dan moet deze uitgebreid 
gespoeld worden. Vaak moet de behan-
deling enkele dagen worden voortgezet. 
Het duurt soms enkele weken voordat 
alle klachten verdwenen zijn.

Recent hadden wij een hond met een 
ernstig ziektebeeld dat zeer waarschijn-
lijk veroorzaakt is door de eikenpro-
cessierups. Ze had een zeer ernstig 
ontstoken tong, waarvan uiteindelijk zo’n 
2 centimeter is afgestorven. Ook had ze 
een ontstoken mondslijmvlies en was ze 
erg misselijk. Ze kon amper slikken en 
kwijlde heel erg. Door een behandeling 
met infuus, pijnstillers en antibiotica is 
ze weer goed opgeknapt, maar de inten-
sieve behandeling duurde vier dagen. 
Waarschijnlijk had deze hond meerdere 
rupsen in haar bek gehad en ingeslikt. 

Mocht u ooit het vermoeden hebben dat 
uw hond contact heeft gehad met deze 
rups, spoel dan zo snel mogelijk de mond 
van uw dier met veel water en bel uw die-
renarts zodra er symptomen ontstaan.
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Wandeling

UGCHE LE N IS ZONDAG 8 

SEPTEMBER THE PLACE TO BE VOOR 

ELKE LIEFHEBBER, DIE GRAAG MET 

ZIJN GOLDEN(S) WANDELT. OP DIE DAG 

WORDT VOOR DE ACHTSTE KEER OP RIJ 

DE TRADITIONELE GRCN-WANDELING 

GEHOUDEN. 

H
et evenement is toegankelijk 
voor leden en niet-leden met 
hun familie en vrienden. De 
wandeling is elk jaar een door-

slaand succes, zeker honderd Goldens 
en tweehonderd wandelaars maken er 
in een mooie ambiance een gezellig en 
onvergetelijk spektakel van. De wande-
ling begint rond 14.15 uur, echter niet 
eerder dan dat er eerst een groepsfoto 
op de ’Ugchelse zandheuvel’ is gemaakt. 

Er is een mooie route uitgezet op de 
Midden-Veluwe in natuurgebied ’Het 
Leesten’. Alle Goldens zullen bij aan-

Goldens 
DOOR: MICHEL VOGEL FOTO’S: FRED SMINK los

vang dezelfde wandeling lopen. De jon-
gere en oudere viervoeters kunnen op 
een gegeven moment uitwijken naar 
de kortere route. De volwassen honden 
lopen een langere wandeling, de zoge-
naamde ’Natte Neuzen Route’. Onze 
Golden Retrievers mogen vrij loslo-
pen in het gebied van Staatsbosbeheer, 
maar dienen wel onder appèl te staan. 
Wandelaars worden tussen 13.00 en 
13.30 uur verwacht. Er staat dan gratis 
koffie en cake klaar.

Wilt u aanwezig zijn op deze dag? Dan 
kunt u zich aanmelden via het inschrijf-
formulier. U kunt dan ook aangeven of 
u deelneemt aan het buffet. De kosten 
voor het buffet inclusief een consump-
tie zijn E 18,50 p.p. en kinderen tot 12 
jaar krijgen 50% korting. Het buffet start 
rond 16.30 uur. Deze dag is voor fokkers 
een mooie gelegenheid voor een nestre-
unie. Het inschrijfformulier vind u op de 
website; de inschrijving sluit donderdag 
5 september om 21.00 uur.
• Iedere Golden krijgt een atten-

tie, beschikbaar gesteld door Prins 
Petfoods, na de wandeling af te 
halen bij het secretariaat. 

• Zoekt u een mooie halsband voor 
uw Golden, een show- of jacht-
lijntje of een leuk speeltje? U kunt 
hiervoor terecht op de stand van 
Moondust Leashes.

• Mooie zelfgemaakte home decora-
ties vind u op de stand van Ponne’s 
Restyle.

• •Zelfgemaakte badjassen en kleed-
jes voor uw Golden zijn verkrijgbaar 
bij de stand van Ellen Rietdijk.

• Fred Smink zal deze dag weer aan-
wezig zijn voor een mooie fotore-
portage voor Golden Nieuws en de 
website. Foto-albums van de wan-
delingen van de afgelopen jaren 
kunt u zien op de website.

Het adres: 
Het Leesten, Hoenderloseweg 191, 
7339 GG Ugchelen

Meer informatie en routebeschrijving:  
www.hetleesten.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met: Michel Vogel, E-mail: 
webmaster@goldenretrieverclub.nl, 
Telefoon: 06-28766230 | | |
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gaan

ZONDAG 8 SEPTEMBER ACHTSTE WANDELING IN UGCHELEN



ZONDAG 10 NOVEMBER IN SPORTCENTRUM BEUSICHEM
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Kastanjeshow Fokdag

Kastanjeshow
DOOR: ADA SMINK FOTO’S: PIETERNELLA VOGEL

en
weer samenFokdag

O O K  D I T  J A A R 

O R G A N I S E R E N  W I J  D E 

KASTANJESHOW EN FOKDAG 2 

OP ÉÉN DAG. HET GEZAMELIJKE 

EVENEMENT VINDT PLAATS 

OP ZONDAG 10 NOVEMBER IN 

SPORTCENTRUM BEUSICHEM.

Kastanjeshow
Keurmeester op de Kastanjeshow is de 
Italiaanse Giovanni Monteverde. Hij is 
een fervent shower en daarnaast fokt hij. 
Zijn kennel draagt de naam Olvinglay.
De Kastanjeshow is een uitstekende 
gelegenheid om je Golden in een leuke, 
gezellige en ontspannen sfeer te showen. 

Voor de beginnende exposanten is het 
een uitgelezen moment om hun jonge 
honden kennis te laten maken met 
het wel en wee van het showen. De 

Kastanjeshow is opengesteld voor de 
baby-, puppy-, jeugd-, tussen-, jacht-, 
open- en veteranenklas. 

Fokdag 2
De keurmeesters voor de Fokdag zijn 
Tuus van Adrichem-Boogaert en Jan 
Nijland. Tijdens de Fokdag kunnen toe-
komstige eigenaren in contact komen 
met fokkers. Fokkers kunnen hun fokpro-
ducten tonen, kennis maken met nieuwe 
dekreuen en de door medefokkers geïm-
porteerde Goldens. 

Wie kunnen voor deze 
Fokdag hun hond(en) 
inschrijven?
• Fokkers van nesten die op de 

Fokdag tenminste twaalf maanden 
oud zijn en lid zijn van de GRCN. 
Alle ingeschreven nesten moeten 
met ongeveer vijftig procent of meer 
van de betreffende nakomelin-
gen aanwezig zijn. Neem als fokker 
eerst contact op met de eigenaren 
van de honden, voordat je het nest 
inschrijft.

• Eigenaren van reuen en teven, 
waarmee men in de toekomst wil 
gaan fokken. De eigenaren dienen 
lid te zijn van de Golden Retriever 
Club Nederland. 

• Importen, fokteven en dekreuen 
die gekeurd worden, moeten vol-
doen aan de eisen van het VFR. 
Raadpleeg hiervoor onze website.

Keuringen
Alle ingeschreven honden worden 
door twee keurmeesters beoordeeld 
op exterieur en fokwaarde. Daarnaast 
ondergaan alle Golden Retrievers die zijn 
ingeschreven voor de Fokdag ook een 
proef, waarbij gekeken wordt hoe schot-
vast ze zijn.

DNA-testen voor PRA1, 
PRA2 en Ichthyosis
Op de Fokdag is het mogelijk uw Golden 
door middel van een swap DNA te laten 
testen. Dit is een Combibreed FCI ras-
groep 8 pakket, waar onder meer de 
DNA-testen voor PRA1, PRA2 en 
Ichthyosis in zitten. 

Inschrijven
De inschrijfformulieren voor de 
Kastanjeshow en voor Fokdag 2 staan 
op de website van de GRCN. Voor 
meer informatie kunt u contact opne-
men met het secretariaat van de 
Evenementencommissie: 
evenementen@goldenretrieverclub.nl.
Adres: Sportcentrum Beusichem, 
Rijsbosch 3, 4112 MB Beusichem. | | |
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OVERVERHITTING 

K A N  Z E E R  P L O T S E L I N G 

OPTREDEN EN EEN GROOT 

GEVAAR ZIJN VOOR HONDEN. ZE 

KUNNEN ERAAN OVERLIJDEN. 

HERKEN DE SIGNALEN OP TIJD 

EN HANDEL ADEQUAAT. 

M
ensen gutsen al snel van het 
zweet als we ons druk maken 
in de hitte. Zweten heeft dan 
ook een functie: het houdt de 

lichaamstemperatuur op peil. De mens 
heeft talloze zweetklieren, verspreid over 
de gehele huid. Honden niet. Honden 
kunnen hun warmte alleen kwijt door te 
hijgen, of via de voetzolen. Bedenk daar-
bij dat de ondergrond waar de hond op 
loopt bij warm weer ook behoorlijk heet 
kan worden. Het is niet raar dat hon-
den het al snel véél warmer hebben dan 
wij mensen, zelfs bij matige inspanning. 
De gevolgen van oververhitting kunnen 
heel ernstig zijn; ze kunnen overlijden of 
blijvende schade oplopen aan organen. 
Daarnaast loopt ook de temperatuur van 
asfalt zeer snel op. Bij een buitentempe-

Auto 
DOOR: DAAN KRANENDONK, DIERENARTS 

bij warm weer
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Hond bevrijt uit bloedhete auto
Tijdens de Clubdiplomadag in Simonshaven heeft de Jachtproevencommissie van de GRCN een hond moeten 

bevrijden die een deelneemster op het parkeerterrein in een bloedhete auto had achtergelaten. De betreffende 

voorjager is direct uit de wedstrijd genomen en gediskwalificeerd. Een hond in een auto achterlaten als het heel 

warm weer is, is pure dierenmishandeling. Dat tolereren we als JPC niet bij onze evenementen. Het bestuur van de 

GRCN heeft de deelneemster schriftelijk laten weten dat haar voor de rest van haar leven de toegang tot evene-

menten van onze vereniging is ontzegd. Mede naar aanleiding van dit voorval heeft dierenarts Daan Kranendonk op 

ons verzoek bijgaand artikel geschreven.

Caroline van Leeuwen, voorzitter JPC

een oven

ratuur van 25 graden Celsius wordt de 
temperatuur van asfalt al 51,6 graden en 
bij 30,5 graden is het asfalt al 61,7 gra-
den. De auto is een oven, ook met open 
ramen! 

Symptomen
Een hond die oververhit dreigt te raken, 
zal proberen de extra warmte kwijt te 
raken door extra hard te gaan hijgen met 
de bek wijd open. Vaak zonder effect; 
door het gehijg wordt het lichaam alleen 
maar warmer, terwijl het extra gehijg nau-
welijks tot extra afkoeling leidt. Ook kun-
nen honden gaan kwijlen, of soms zelfs 
braken. Oververhitte honden zijn vaak 
niet goed aanspreekbaar. Aanvankelijk 
kleuren de slijmvliezen in de bek en de 
tong donkerrood tot zelfs paars. Later 
treedt spierverslapping op en zakt een 
hond ineen.  

De normale lichaamstemperatuur bij 
een hond is 38.0-39.0 graden. Loopt de 
lichaamstemperatuur op tot boven de 
40,5 graden, dan spreken we van over-
verhitting en treedt een zeer snelle ver-
dere temperatuurstijging op, waarbij de 
hond snel in shock kan raken. Bij een 
lichaamstemperatuur van 42 graden 
wordt het bloed stroperig en kan het niet 
meer goed worden rondgepompt. De 
hersenen kunnen het slechtst tegen te 

hoge temperaturen en raken het snelst 
(vaak onomkeerbaar) beschadigd.

Snel ingrijpen 
Wanneer een hond erg hijgt, maar nog 
geen serieuze verschijnselen van hyper-
thermie vertoont, is het vaak afdoende 
om snel een schaduwrijke plek op te zoe-
ken, de hond te koelen met, bijvoorbeeld, 
een natte handdoek en hem te laten 
drinken. Deze honden zijn in de regel nog 
gewoon aanspreekbaar, maar laten dui-
delijk ongemak zien. Vaak is de lichaam-
stemperatuur dan al 40 graden. Wanneer 
een hond al ver heen lijkt en bijvoorbeeld 
extreem hijgt en slingert op zijn poten, 
is een natte lap niet voldoende. Zoek in 
dat geval zo snel mogelijk water op in de 
omgeving, al is het een sloot. Desnoods 
belt u ergens aan om de tuinslang te 
mogen gebruiken, koelen is dan abso-
luut noodzakelijk! Giet eerst wat water 
met uw handen over de hond om hem 
aan de koude temperatuur te laten wen-
nen. Gooi hem niet zomaar een koude 
vaart in. De beste plekken om te koelen 
zijn de nek en de voorste rug regio. Dus 
daar legt u de natte doeken op of richt u 
de waterstraal op. Indien u een bad heeft, 
zet de hond dan in een lauw bad en niet 
in een ijskoud bad. Vervolgens kunt u de 
hond in het water laten zakken en hem 
zo laten koelen. Het is belangrijk om uw 

hond regelmatig, voldoende diep, te tem-
peraturen tijdens het koelen. Het mecha-
nisme om de temperatuur te regelen is 
ernstig ontregeld en er is een groot risico 
dat te sterk afkoelen leidt tot een onder-
temperatuur. Dit is ook zeer belastend 
en daardoor gevaarlijk. Als de tempera-
tuur onder de 39.5 graden zakt, dan even 
stoppen met koelen en de temperatuur 
blijven checken.

Het is verstandig om in alle gevallen 
een dierenarts te raadplegen. Maar bij 
sterke verdenking van oververhitting, is 
het raadzaam eerst te koelen voordat u 
de hond in een warme auto gaat vervoe-
ren. Houd uw hond nog een aantal dagen 
goed in de gaten, ook al lijkt er niets 
meer aan de hand. Oververhitting kan zijn 
weerslag hebben op de organen en dit 
hoeft zich niet altijd direct te openbaren. 
Dus zeker de eerste week na overver-
hitting geen grotere lichamelijke inspan-
ning vragen.
Treft u bij warm weer een hijgende hond 
aan in een auto, bel dan zo snel moge-
lijk de politie. Als het echt een kwes-
tie van leven of dood is kan het inslaan 
van een ruit om de hond te redden wor-
den gezien als ’zaakwaarneming’. Een 
juridische term waarbij u optreedt in het 
dringende belang van een ander en niet 
strafbaar bent. | | |
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JPC

HOE WEET JE NU ALS FOKKER 

WELKE BELANGSTELLENDEN PASSEN BIJ DE 

PUPS DIE AFKOMSTIG ZIJN UIT DE JACHTLIJN? 

DE JPC GING OP ZOEK NAAR EEN NESTJE, 

WAARVAN DE EIGENAREN WETEN WAT EEN 

PUP UIT EEN JACHTLIJN NODIG HEEFT. 

W
e kwamen uit bij Helma 
en Herman Riemslag van 
Zwartgoudtrainingen. 
Beiden hebben net de 

selectie voor de pups achter de rug. 
Het is voor de fokker erg belangrijk om 
te weten waar en hoe de pups terecht 
komen. Je gunt ze immers het beste. 
Daarvoor is het erg nuttig om een scree-
ning te doen.

Als er een nestje geboren is bij Herman, 
tonen altijd veel mensen hun belangstel-

donkere kleurtje 
DOOR: JENNY DE BRUIN EN CAROLINE VAN LEEUWEN FOTO: MAUD VELDERS HONDENFOTOGRAFIE

volstaat niet

DE FOKKER EN DE KEUZE VOOR EEN PUP UIT DE JACHTLIJN 

Alleen dat

ling. Herman en Helma nodigen de men-
sen daarom eerst bij hen thuis uit. ,,Een 
eerste indruk is van groot belang. Vaak 
voel je meteen aan dat het goed zit, of 
niet natuurlijk. Het is van belang dat we 
weten wat het motief is om een Golden 
te willen uit een jachtlijn. Wat is de moti-
vatie? Hoe zijn de mensen op de keus 
gekomen voor een Golden uit een jacht-
lijn? Alleen dat leuke donkere kleurtje 
volstaat echt niet.

Een hond uit een jachtlijn is meestal ook 
geen juiste keuze wanneer het gaat om 
een eerste hondje. Er volgt dan altijd 
uitleg over welke uitdagingen de hon-
den nodig hebben. Een grote wandeling 
alleen is niet genoeg. Ze moeten vooral 
ook moe worden in het kopje, nadenken, 
oplossen, onthouden. Dus naast die grote 
wandeling ook een jachttraining, speu-
ren, gehoorzaamheid, behendigheid, red-
dingswerk en als hoogste goed – echt 
mee op de jacht! Dat is nog het mooiste, 
terechtkomen bij de jager, maar al het 
andere is ook prima. Als er maar een uit-
daging wordt geboden en gewerkt wordt 
met de hond.’’ 

Hoe worden de pups gehuisvest: bij de 
nieuwe baasjes in huis of in de schuur? 
,,Golden Retrievers zijn geen kennelhon-
den. Ze zijn graag bij de baas en je moet 
er een goede band mee kunnen opbou-
wen.’’ Volgens Herman kan dat niet in 
een schuur. ,,Hoe is de baas zelf gehuis-
vest? Is dat op de 6e etage maar met lift 
en onderneemt men veel met de hond, 
dan maakt die flat echt niet uit.’’

Helma vraagt ook met welke speciale 
reden pupkopers bij hen op de lijst willen 
staan en of ze bij meerdere fokkers heb-
ben ingeschreven. Dat laatste is echt een 
doorn in het oog van Herman en Helma. 
,,Het doel van de kopers lijkt dan om zo 
snel mogelijk een pupje in huis te krijgen. 
Men zegt de fokker even makkelijk weer 
af als elders een pup voor hen beschik-

baar komt. Het gevolg is dat fokkers er 
niet van op aan kunnen dat de pups ver-
kocht zijn. Dan blijkt snel beter dan goed, 
terwijl deze fokkers juist een specifiek 
karakter, aanleg voor de jacht en derge-
lijke kunnen bieden. Wellicht zal het in 
de toekomst zo gaan dat er bij inschrij-
ving al een deel van de kostprijs aanbe-
taald moet gaan worden, om shopgedrag 
te voorkomen.’’

Herman wil ook graag weten welke trai-
ning de potentiële nieuwe baasjes in 
gedachten hebben. ,,Wij vinden het 
belangrijk dat er positief getraind wordt, 
niet met ouderwets straffen of zelfs 
slaan. Wat we ook erg jammer vinden 
is dat er tegenwoordig geshopt wordt 
bij de trainers. Dat is niet goed voor een 
pup of jonge hond. Zowel de pup als de 
baas raakt daardoor in verwarring. Kies 
een trainer die bij je past en neem op 
de koop toe dat er altijd wel iets is wat 
nu eenmaal meer tijd van de hond of 
baas vergt.’’ Herman benadrukt dat het 
belangrijk is om niet te grote stappen in 
de training te zetten. ,,Volg daarin wat de 
pup aan kan en laat de pup ook pup zijn. 
Te veel druk uitoefenen is nooit goed.”

Tot slot geven ze aan dat de pups rond 
zeven weken getest worden op hun kwa-
liteiten. ,,Dit bepaalt mede wie voor welke 
pup in aanmerking komt. Er is dus geen 
ruimte om er direct een te kiezen vlak 
na de geboorte. We proberen de nieuwe 
baasjes zoveel mogelijk te matchen met 
de uitslagen van de test. Dan heb je als 
fokker zoveel mogelijk gedaan om er voor 
te zorgen dat hond en mens veel plezier 
aan elkaar kunnen beleven. Gelukkig zit-
ten we nog in een luxe positie en kun-
nen we selectief te werk te gaan”, aldus 
Herman. ,,Er is altijd wel vraag naar 
goede Golden werkhonden.’’

JPC-evenementen en verslag CD 
Simonshaven op pagina 41

‘Golden Retrievers zijn 
geen kennelhonden’

‘Er is altijd vraag 
naar goede Golden 
werkhonden’

| | |
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P
hilippa’s Williams lange lijst 
met awards op verschillende 
gebieden van hondensport met 
diverse rassen is op zijn minst 

imposant te noemen. Als kind deed ze 
met de paarden en pony’s van haar moe-
der mee in competities. Al snel werd 
dat gevolgd met honden (Duitse her-
ders, collies, beagles en Labradors en 
Golden Retrievers) in obedience en agi-
lity competities. Philippa Williams was 
ervan overtuigd dat hoe honden leren 
verder onderzocht moest worden en dat 
ook reward-based trainen tot grote resul-
taten zou kunnen leiden. Pas met de 
komst van haar eerste Goldens begon 
ze met de jachttraining. Met vallen en 
opstaan heeft zij reward-based trainen in 
de jachttraining vormgegeven. Dit heeft 
geleid tot hoge onderscheidingen met 
haar eigen gefokte Castlemans retrievers 
op vele internationale jachtwedstrijden 
zoals de International Gundog League 
Championship, waarvoor zij zich sinds 
2008 jaarlijks  kwalificeerde. 

Philippa Williams,
boeiend fenomeen

SOMMIGE MENSEN 

BEHOEVEN VOOR MIJ GEEN 

INTRODUCTIE. DAT IS ZEKER HET 

GEVAL MET PHILIPPA WILLIAMS. 

MAAR VOOR DE GRCN SCHRIJF 

IK MET PLEZIER OVER HAAR 

OM DEGENEN DIE HAAR NIET 

KENNEN, EEN BEELD TE GEVEN.

Vast podium
Vanuit haar bedrijf ‘Dogs for life’ 
geeft Philippa Williams trainingen en 
workshops in binnen- en buitenland. In 
Engeland, haar thuisbasis, heeft zij al 
jarenlang een vast podium op Crufts, de 
World Dogshow waar ze ieder jaar een 
wervelende demonstratie van jachthon-
dentraining neerzet. Met Engelse humor 
en anekdotes legt ze gepassioneerd uit 
hoe ‘Play to win’, haar motto, onderdeel 
van haar trainingsmethode is. Waarom 
zij knuffels en speeltjes in de training 
gebruikt, evenals voertjes of een balletje 
etc., om te belonen en de clicker inzet bij 
het leerproces van de hond.  

Psychologie van de 
hond
Met enige regelmaat is ze in Nederland 
om seminars en workshops te verzor-
gen. In mei 2019 was Nederland organi-
sator van de Internationale Working Test 
met internationale deelnemers en juryle-
den, onder wie Philippa Williams, een van 
de vijf keurmeesters. De kracht van haar 

JPC
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trainingsmethode is haar kennis en erva-
ring met de psychologie van de hond en 
haar trainingsopbouw.  In het seminar 
legt ze uit wat er nodig is voor het trai-
nen van je hond: de eerste stap is kennis 
hebben van hoe de hond leert en weten 
wat je wilt trainen.

Puzzelstukjes
In de workshops wordt dit in praktijk 
gebracht door één bepaalde vaardigheid 
eruit te lichten en in kleine puzzelstuk-
jes op te knippen. Dat puzzelstukje moet 
eerst worden aangeleerd op verschil-
lende niveaus. Een belangrijk onderdeel 
hierin is testen of het puzzelstukje vol-
ledig beheerst wordt en op welk niveau. 
Pas als de test geslaagd is, kan je verder 
met het trainen van het puzzelstukje op 
het volgende niveau. Een volgend niveau 
kan bijvoorbeeld zijn in een andere con-
text; met verleiding, grotere afstand of 
ander voorwerp. Begin dan weer op 
het laagste niveau en bouw dat uit naar 
waar je eerder was. Door de kleine puz-
zelstapjes groeien de honden gemak-

kelijk in de oefening en blijven drive en 
plezier behouden. Uiteindelijk resulte-
ren alle puzzelstukken aan elkaar in een 
oefening.

Als een oefening niet goed gaat, ligt 
dat aan de zwakste schakel. Zoek de 
zwakste schakel in je oefening, haal die 
uit de oefening en train dat apart. Pas als 
die schakel volledig beheerst wordt, kan 
je die terug zetten in de oefening. 
Tijdens het seminar ‘play to win’ in 2018 
werden onder meer de onderwerpen 
snel terugkomen, heelwork, niet wisse-
len, stopfluit, snel uitgaan, positie op linie, 
territorium houden, nemen van hinder-
nissen, maar ook rust en het schakelen 
van rust naar drive, behandeld. Er was 
een klein aantal deelnemers dat met hun 
honden kon oefenen in het opbouwen, 
uitvoeren en ‘proofen’ van de nodige puz-
zelstukjes op verschillende niveaus.
Philippa Williams geeft duidelijk hoorbaar 
voor zowel deelnemer als toeschouwer 
uitleg over haar methode en welke stap-
pen waarom gezet moeten worden. > >
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JPC
 De theorie van het seminar geeft een 
overview en inzicht in haar manier van 
trainen en is een vereiste voor haar 
workshops-met-hond.

Valkuilen
Door jarenlange ervaring analyseert zij in 
korte tijd op welk niveau hond en eige-
naar zich bevinden in de oefening en 
wordt vandaar verder gewerkt. Uiteraard 
passeren ook de valkuilen de revue, 
zoals: waarom blijft de hond trekken aan 
de riem (consequent zijn ook buiten de 
training), dat beloningen (bijvoorbeeld 
met de stem) vaak gebruikt worden 
om het gewenste gedrag uit te lokken 
in plaats een beloning te geven op het 
moment dat het gewenste gedrag plaats-
vindt, dat je auditieve en visuele signa-
len tegelijkertijd geeft zodat je niet merkt 
dat je hond alleen op visueel reageert 
(als je hond in het bos is en jou niet meer 
kan zien reageert hij bijvoorbeeld niet op 
de stopfluit!)   en sta eens stil bij het vol-
gende: waarom zou een hond niet schud-
den als hij uit het water komt met een 
apport als hij zonder apport ook schudt 
voor hij naar je toekomt (wat is dus je 
eerste puzzelstukje?). 

Clinicdag
Dit jaar was er, behalve het seminar en 
de workshop voor haar vaste cursisten in 
Nederland, ook een clinicdag georgani-
seerd. Gedurende de ochtend kwam de 
delivery (afgeven van het apport) met de 
overgang van dummy naar wild aan de 
orde. Er was koud wild wat veel honden 
nog niet eerder geapporteerd hadden 
hetgeen divers gedrag opriep, waarop 
Philippa Williams haar stokpaardje losliet 
en bevestigde dat het daarom belang-
rijk is om apporteren te starten met knuf-
fels en niet met dummies. Pas als een 
hond perfect allerlei voorwerpen appor-
teert, gebruik je dummies of wild. Andere 
clinics betroffen de opbouw van memory 
naar blinde lijnen en hoe (veilige) spron-
gen aan te leren.

Vertrouwen
In de middag bij de ‘how to achieve (safe) 
jumps clinic’ werd uitgebreid ingegaan op 
het vertrouwen opbouwen in het nemen 
van hindernissen: wat betekent dat voor 
je hond, wat moet hij beheersen om 
dit te kunnen, wat is de zwakste scha-
kel, zoekt de hond zelf zijn sprongen uit 
of is er communicatie met zijn handler? 

Bedenk ook dat je hond spiergeheugen 
heeft waardoor hij gewend raakt aan een 
bepaalde hoogte en afstand, dus varieer 
hierin! Hoe bouw je je commando hier-
bij op? Welk commando wil je hiervoor 
gebruiken? 

Philippa Williams besteedt veel aan-
dacht aan de mentale weerbaarheid van 
de hond, waarbij de groep ondersteunt. 
Als de hond zichzelf overwint, wordt dat 
met een vrolijke uitroep van de groep 
beloond. En óf de hond dat snapt, ze ren-
nen stralend en kwispelend naar hun 
eigenaar!  

Ondanks de hoeveelheid informatie weet 
Philippa Williams je gemakkelijk een dag 
lang te boeien. Ik kijk alweer uit naar haar 
terugkomst naar Nederland in 2020. Wil 
je meer weten over haar workshops/
seminars in Nederland en trainingen in 
de UK, stuur dan een email naar:
retriev@yahoo.com.

Voor meer informatie over Philippa 
Williams: www.castlemansgundogs.co.uk

Stel je honden even 
voor!
Dit is onze lieve Aljo. Hij is onze tweede 
Golden en is echt heel lief: aanhan-
kelijk, maar ook een tikkeltje eigen-
wijs! Hij is gek op water, maar hij is 
geen echte zwemmer. Afkoelen is 
voor hem voldoende. We maken dage-
lijks mooie natuurwandelingen met 
hem hier in de buurt, onder meer op de 
Brunssumerheide en in de Schinveldse 
bossen. Tijdens de wandelingen doet 
Aljo echt zijn eigen ding, maar luistert wel 
goed. Hij is 7 jaar. Onze Aljo houdt van 
gezelschap en is bijna nooit alleen. Hij is 
rustig, sociaal en heel gevoelig.

Hoe is Aljo bij jullie 
gekomen?
Onze eerste Golden Simba was inmid-
dels op leeftijd. Onze zoon Alwin overleed 

Aan de lijn

troosthond
Onze

IN DE RUBRIEK ‘AAN 

DE LIJN’ STELT NICOLE STRATEN 

GOLDEN EIGENAREN MET HUN 

GELIEFDE VIERVOETER AAN 

U VOOR EN LAAT ZIJ HEN AAN 

HET WOORD OVER WAT HUN 

HOND ZO BIJZONDER VOOR HEN 

MAAKT.

DOOR: NICOLE STRATEN FOTO: HETTY FERMANS-HOPPE

Wie heeft u aan de lijn?
Aljo

Eigenaren: 
Hetty Fermans-Hoppe

Wonen in:
Hoensbroek

lieve

duidelijk dat we verliefd waren op de pup 
met het grijze bandje, Aljo dus. Hij kwam 
altijd vrolijk naar ons toe en begroette 
ons dan uitbundig. Wij hadden niet de 
eerste keus en we waren er dus niet 
zeker van of wij deze pup zouden krij-
gen. Toeval bestaat niet en de pup met 
het grijze bandje bleef over. Aljo was van 
ons! Aljo is vernoemd naar onze overle-
den zoon Alwin en mijn zus José, die in 
2012 is overleden. We hebben de eerste 
twee letters van hun voornamen geno-
men en dat werd Aljo. Hij is eerste jaren 
van zijn leven niet alleen door ons opge-
voed, maar ook door onze Golden Simba. 
Het waren echte maatjes, ook al was er 
een groot leeftijdsverschil tussen beide 
honden.

Wat betekent Aljo voor 
jou?
Aljo betekent héél veel voor mij. Hij 
is mijn trouwe kameraad en geeft mij 
onvoorwaardelijke liefde. Hij vult een 
bepaalde leegte op en geeft mij een doel 
om er op uit te gaan. Hij geeft mij rust en 
gezelschap en hij is voor ons een liefde-
vol gezinslid. Aljo is onze lieve troosthond!

in 2011 na een kortstondige en heftige 
ziekte. Het was voor ons een heftige tijd 
en we wilden niet in een gat vallen als 
Simba ook nog weg zou vallen. Wij beslo-
ten om een tweede hond erbij te nemen. 
In eerste instantie waren we op zoek 
naar een herplaatser, maar uiteindelijk 
hebben we toch voor een puppy gekozen. 

Een fokker in Koningsbosch verwachtte 
een nestje en we hadden meteen een 
warm en goed gevoel bij deze fokker. 
Helaas voor ons was er een wachtlijst en 
het zag er naar uit dat wij niet in aanmer-
king zouden komen voor een pup. Onze 
honden hadden, zéker nu, een speciale 
rol in ons leven en dat begreep de fokker 
ook. Zij besloten dan ook dat wij toch een 
pup zouden krijgen.

Tijdens onze vakantie werden de puppy’s 
op Moederdag geboren: een dag die voor 
mij, na het verlies van mijn zoon, natuur-
lijk heel beladen voelt. Ik zag de geboorte 
van Aljo als een geweldig cadeautje en 
het voelde dan ook heel speciaal. Toen 
de puppy’s geboren waren, gingen wij 
elke zondag kijken, maar al snel was het 

| | |

33NR 4 | GOLDEN NIEUWS | AUGUSTUS 2019



NR 4 | GOLDEN NIEUWS | AUGUSTUS 2019 3535

GOLDEN NANUQ HAALT EXAMEN VERKEERSZEKERE HOND

Gedrag

Op weg
DOOR: FEMKE GROOTVELD FOTO’S: HANS GROOTVELD

naar een
bijzonder diploma

HET KOMT NIET 

ZO VAAK VOOR DAT GOLDEN 

RETRIEVERS MEEDOEN AAN 

HET EXAMEN VERKEERSZEKERE 

HOND (VZH). NANUQ VORMDE 

RECENT EEN UITZONDERING OP 

DIE REGEL. HIJ SLAAGDE MET 

VLAG EN WIMPEL. 

O
nderstaand de ervaringen van 
eigenaar Femke Grootveld 
voor en tijdens het examen.  
anuq viel me als pup al op bij 

de fokker doordat hij steeds bezig was 
met sjouwen van takjes en blaadjes. Ik 
bedacht me dat het een hond met werk-
lust moest zijn, en daar was ik ook naar 
op zoek. Want behalve een lieve hond 
wilde ik een hond om mee te trainen en 
of te sporten. 

Ik ben met hem op cursus gegaan bij 
de Werkhondenvereniging Schouwen-
Duiveland, waar eigenlijk al een deel van 
de oefeningen voor VZH aangeleerd 
werden. Zo moesten we de hond altijd 
netjes naast ons laten zitten terwijl we de 
trainer een hand gaven. Ook het afliggen, 

terwijl er een andere hond aan het werk 
is, werd aangeleerd. Om hem aan aller-
lei situaties te wennen, kwam regelmatig 
een van de trainers op een fiets over het 
veld en moesten we bijvoorbeeld de hon-
den zelf in een kruiwagen zetten en dan 
rondrijden.  Daarnaast werden de honden 
op de parkeerplaats bij de auto’s vast-
gelegd, terwijl er fietsers en wandelaars 
met honden voorbijkwamen. De honden 
die aflagen, moesten stabiel gedrag ver-
tonen. 

Toen Nanuq ongeveer een half jaar was, 
gingen we regelmatig de stad in voor de 
training. We gingen bijvoorbeeld een die-
renspeciaalzaak in, waar de honden net-
jes naast ons moesten gaan zitten. Het 
winkelpersoneel werd gevraagd ons een 

hand te komen geven. Verder moes-
ten ze volgen door de winkelpaden heen 
met alle verleidingen van heerlijke zak-
ken koekjes, voer en springende konijn-
tjes in de bakken. Dat is natuurlijk veel 
gevraagd voor een jonge hond. Op het 
marktplein moesten de honden weer 
afliggen en blijven zitten tussen het win-
kelende publiek. We hebben ons (club) 
examen ook daar in de stad afgelegd.  

Toen ik bij deze vereniging mijn clubcerti-
ficaten had gehaald, wilde ik verder voor 
het officiële landelijke VZH-diploma, wat 
mij een ingang zou geven om door te 
gaan met andere officiële opleidingen. 
Ik ben verder gegaan bij de Rottweiler 
Werkgroep Zeeland in Baarland. Ik heb 
daar een jaartje getraind voordat ik lan-
delijk examen kon doen met Nanuq. Ik 
leerde er om de oefeningen nog beter uit 
te voeren en te perfectioneren. Verder 
kreeg ik aanwijzingen over het loop-
schema, het letten op de keurmeester en 

het lopen door de groep mensen heen. 

Op 19 mei was het zover: de dag van 
het examen. We moesten ons al om half 
acht melden, met stamboom, logboek 
en paspoort van Nanuq. Er wordt van je 
verwacht dat je aanwezig bent bij de exa-
mens van alle honden, dus ook die van 
het speurwerk en het pakwerk. Eerst was 
er de keuring van het speuren, daarna 
volgde het VZH-examen. Het regende 
behoorlijk die dag, wat het lastig maakte, 
vooral bij het lange afliggen. Maar Nanuq 
deed het uitstekend, en behaalde zijn 
diploma met 54 van de 60 te behalen 
punten. Het leukste was dat ik de men-
sen uit het publiek hoorde zeggen: wat 
leuk, een Golden. Het is niet gebruikelijk 
dat een Golden mee doet aan deze trai-
ning, omdat het meestal gebruikt wordt 
als opstap naar de africhting. 

Nadat hij het A-gedeelte had gehaald, 
moesten we het B-gedeelte van het ver-

keer nog gaan afleggen. Nanuq moest 
netjes naast blijven zitten, terwijl er een 
groep mensen op hem afliep. Hij moest 
zich ook laten insluiten. Dat hield in dat 
hij van alle kanten benaderd werd door 
een groep mensen die in een steeds klei-
ner wordende kring op hem af kwamen. 
Dat gebeurde een keer langzaam en een 
keer snel. Nanuq bleef netjes zitten en 
reageerde niet. Vervolgens werd hij vast-
gelegd bij de fietsenstalling en moest 
daar rustig blijven liggen. Er kwam eerst 
een meisje luid bellend op een fiets voor-
bij. Daarna kwam er nog een persoon 
langs met een zwarte herder aan de lijn. 
Nanuq gedroeg zich uitstekend.

Hij heeft zijn diploma dubbel en dwars 
verdiend. Wij kunnen nu verder trainen in 
het landelijke G&G of bijvoorbeeld bij de 
Reddingshonden. Wij zijn er nog niet uit, 
maar kunnen daar nog even over naden-
ken. Wat zeker is, is dat we gewoon door-
trainen met Nanuq. | | |
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Het VZH-loopschema
Dit is het loopschema dat voor het volgen gebruikt 

wordt. De geleider moet het loopschema uit het 

hoofd kennen en zelfstandig uitvoeren. Er worden 

dus geen aanwijzingen gegeven door de keurmees-

ter, alleen bij het innemen van de basispositie. De 

keurmeester geeft aan wanneer je de hond vanuit 

af voor mag roepen en aan de voet zetten. Om stea-

diness te testen, wordt er met twee honden tegelijk 

examen gedaan. De ene hond ligt af terwijl de andere 

hond met het loopschema bezig is. Je mag pas terug 

naar de hond als de keurmeester het aangeeft. 
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Gedrag

Verkeerszekere Hond (VZH) is een officieel landelijk examen, afge-

nomen door de commissie Werkhonden van de Raad van Beheer. 

Het is een gehoorzaamheidsexamen, dat ter voorbereiding van 

diverse werkhondentrainingen en -examens wordt gedaan, zoals 

IGP (Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung), speuren en 

reddingshondenwerk. VZH wordt ook wel BH genoemd, naar het 

Duitse equivalent Begleitungshund ofwel Begeleidingshond. Het 

is een combinatie van trainingsoefeningen en gewenst gedrag op 

straat. Het VZH-examen bestaat uit twee afdelingen:

Afdeling A: zijn de gehoorzaamheidsoefeningen op het trainings-

veld. Er moeten minimaal 42 punten gehaald worden om van start te 

mogen gaan bij de tweede afdeling, de praktijk. De hoogste score is 

60 punten. 

Afdeling B: wordt in een winkelstraat of ander redelijk drukke 

straat uitgevoerd. Er worden geen punten uitgedeeld, maar er wordt 

beoordeeld of de hond de oefeningen op voldoende niveau uitvoert 

en of zijn gedrag naar mensen, verkeer en andere honden vol-

doende is. Zo ja, dan ben je geslaagd, zo nee, dan ben je gezakt en 

moet je het gehele examen over doen (dus zowel A als B).

Voor wie is VZH geschikt?

In principe kan het VZH-diploma goed gehaald worden met een 

baasgerichte, niet al te bange of agressieve hond. Het vereist heel 

wat training en een goede socialisatie. Verder moet je een goed 

overwicht over je hond hebben. Voor het VZH-examen moet de 

hond minimaal 15 maanden oud zijn. Examenprogramma.

Aan- afmelden

De geleider meldt zich direct bij de start en na afronden van elk exa-

menonderdeel aan of af bij de keurmeester. Hij gaat daartoe met zijn 

aangelijnde hond naar de keurmeester, houdt halt en laat de hond 

aan de voet zitten. Vervolgens meldt hij wie hij is, welke hond hij 

heeft en waar hij zich voor aan- of afmeldt (eigen naam, stamboom-

naam van de hond en examen en onderdeel noemen). 

Vanuit deze positie begint het volgparcours. Het einde van het volgen 

is steeds een stop-en-zit (waarbij geen commando’s mogen worden 

gegeven). Het volgparcours bestaat uit een combinatie van gewone, 

versnelde en langzame passen, waarbij de hond naar de geleider 

moet blijven kijken met de kop omhoog. Aan het einde van het volg-

parcours gaat de geleider met de hond in een groep die gevormd 

wordt door minimaal vier mensen. De geleider moet tenminste bij 

een persoon linksom en bij een andere persoon rechtsom (dit is in 

het schema getekend als een gestippelde 8). Daarna houdt de com-

binatie halt in het midden van de groep en verlaat de groep, doet 

nog een linker wending en houdt halt. Dit is het einde van het loop-

schema. Hierna komen nog het volgen met zit en het volgen met af, 

die elk op een rechte lijn in de lengte van het veld gedaan worden. 

Het complete loopschema moet daarna nog een keer los van de lijn 

worden gedaan. Daarna dient de hond aan de zijkant van het par-

cours af te liggen, terwijl een andere deelnemer met zijn hond het 

examen aflegt. Dat duurt ongeveer twaalf tot vijftien minuten. De 

geleider staat met zijn rug naar de hond toe en mag geen signalen 

aan de hond afgeven.

De ins en outs van het VZH-examen

ARTIKEL

OP DE ALGEMENE 

LEDENVERGADERING KWAM HET 

AL TER SPRAKE: HET PROMOTEN 

VAN DE GOLDEN RETRIEVER. 

DAT HEBBEN WE GEDAAN OP 

DE FARM & COUNTRY FAIR IN 

AALTEN OP 22 JUNI JL.. 

V
orig jaar was er al een gesprek 
geweest met de mensen die de 
Curly Coated Retriever bij die 
editie presenteerden op de fair. 

En dat was precies wat Anita Kusters, 
secretaris van de GRCN, voor ogen had: 
de veelzijdigheid van ons ras laten zien.

De stand die Anita en haar man Rob voor 
deze gelegenheid hebben ingericht, ziet 
er met GRCN-vlaggen en veel Golden 
artikelen gezellig uit. Zij hebben Lente, 
hun prachtige blonde teefje, meegeno-
men. Lente heeft een B-jachtdiploma 
en zal samen met Tes, mijn werkende 
Golden, op deze dag een paar demon-
straties geven. 
De grootste publiekstrekker is evenwel 
Merah, mijn  lieve ondeugende pup van 
dertien weken. Met haar lieve snoetje en 
kwispelende staartje haalt ze iedereen 
bij de stand naar binnen, zelf tijdens haar 
slaapje!

Lente en Tes laten een mooie demon-
stratie zien. Ze gaan netjes op com-
mando vooruit naar links en naar rechts 
en ze brengen ook keurig een aantal 
dummy’s terug. Markeren gaat ook 
super, alhoewel het veld wat klein is. 
Ze mogen ook beide nog zoeken naar 
een dummy die verstopt is in een agili-

DOOR: JENNY DE BRUIN, FOTO’S: JAN EVERAARS

ty-tunnel. Dikke pret! 

Je zult maar staan naast hele stoere girls 
en boys die gewonde mensen opspo-
ren tussen het puin en drugs snuiven 
op Schiphol. Daar groei je als Golden 
Retriever ook best wel een beetje van. 
Helemaal als blijkt dat een grote zwarte 
gorilla, een New Foundlander, graag 
wil knuffelen met het puppenkind. En 
dan blijkt maar weer dat wij best een 
onverschrokken ras hebben: knuffe-
len met een gorilla? Kom maar op, doen 
we! Grote stoere lawine boys die blaf-
fend voorbijkomen omdat ze hun kunsten 
mogen laten zien? Blaffen we gewoon 
even terug. Als aanmoediging hoor, want 
als ze omkijken kwispelen we zo hard 
als we kunnen! In de middag is er een 
parade, waarbij alle honden keurig in 
de middenring een rondje lopen, terwijl 
er een interessant verhaal over het ras 
wordt verteld. 

Heeft u een Golden die het heerlijk vindt 
om bewonderd te worden? Meld je aan 
en ga volgend jaar gezellig mee naar 
de Farm & Country Fair in Aalten. Niets 
moet, alles kan. Wil je agility laten zien, 
showen, speuren, het maakt niet uit. Je 
bent verzekerd van een hele gezellige 
dag met veel leuke hondenmensen. | | |

Farm &
Country Fair

Aalten

ZWARTE GORILLA EN STOERE LAWINE BOYS
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Puzzel

INMIDDELS LAAT IK WEER ZELF MIJN HONDEN UIT. 

NOG WEL MET EEN BRACE OM DE KNIE EN EEN STOK MEE VOOR 

DE STABILITEIT.

Puzzelpagina

L
imit gaat nu om de dag met de 
uitlaatservice naar het veld. Qara 
als hulphond is niet zo’n succes, 
maar ze apporteert geweldig. 

Vooral de speeltjes, waarin ik een brokje 
kan doen zijn haar favorieten. Ze is in al 
die weken dat ik met mijn gebroken knie 
zat, wel echt míjn hondje geworden. Niet 
bij me weg te slaan. Supergezellig! 

En dan nu eerst de oplossingen van de 
vorige keer: 
Puzzel 1: De paardensprong  had niet 
iedereen goed maar de oplossing was: ‘ 
Wat gij niet wilt dat u geschiedt doet dat 
ook aan een ander niet’. 
Puzzel 2: De luciferpuzzel had iedereen 
goed: Als je de 5 lucifers neerlegt in een 
X, een V en een I krijg je de Romeinse 
letters voor het getal 16.
Puzzel 3: De brugpuzzel kreeg ik 
van mijn kleinzoon. De leukste oplos-
sing kwam van een vaste puzzelaar die 
schreef dat er in de tas waarschijnlijk een 
hond zat! Helaas fout. De juiste oplos-
sing was: ‘Een gewaarschuwd mens telt 
voor twee!’

De nieuwe puzzels

Puzzel 1
Spreekwoord (100 punten). Omdat som-
mige mensen vorige keer wat moeite 
hadden met de paardensprong maken 
we het vinden van het spreekwoord nu 
iets makkelijker. In onderstaande twee 
kolommen van 3 letters staan de letter-
combinaties niet helemaal correct. Als u 
de kolommen langs elkaar schuift, vindt u 
vast het gezochte spreekwoord. 

De nieuwe ladderstand:

Erwin Stokkel 1366 ** 
Janny Verwijmeren 1331 ***************
Fam. Goosen/Kaptein 1171 *********
Marly Senden 1100  
Angelique Veugelink 861 ****** 
Janny Brink 766 ******** 

Anja Steenvoorden 701 ****** 
Johan Beerkens 701 ** 
Mw. Bos 601 *************

Therese van Wijk 506 *********
Gerda van Dam 501 ***** 
Lida van Tintelen 500  
Nicole Louweret 481 ** 
Joke Lenaards 301 ****** 
Marjan Tiemessen 211 *** 
Irene Bottenberg 201 * 
Sim Benard 201 *************
Frieda Veen 200  
Chantal Wobben 1 ***********

DOOR: INGE BERENDSEN

A A R   E R G 
U S T    F T E
Z U L        U I S 
D E B       A A R
H E E       M S T
E N M      E L K
G E B      O X E
X X D  O E N
M A R    Z Y N
D R I  N E G

Puzzel 2
Rekensom (100 punten). Gerard en 
Ismael hebben elk een flinke moes-
tuin, maar ze zijn niet helemaal tevre-
den. Bij Ismael staat een appelboom, die 
Gerard wel wil hebben en Gerard heeft 
een perenboom, die Ismael graag heeft. 
De heren besluiten hun tuingrenzen zo te 
verleggen dat zij elk de gewenste boom 
op hun grond hebben. Van het stuk land 
dat Gerard erbij krijgt, is de lengte 3 
meter groter dan de breedte en Ismael 
krijgt een stuk land terug waarvan de 
lengte 5,8 meter groter is dan de breedte. 
Natuurlijk blijven de tuinen even groot, 
namelijk 54 vierkante meter. Hoe groot 
zijn de stukken grond die nu van eigenaar 
verwisselen?

Puzzel 3
Doordenkertje (100 punten). Dit is weer 
een raadsel van mijn kleinzoon. Wat 
schrijf je met drie letters en soms met 
vier, zelden met zes maar nooit met vijf 
letters?

Veel plezier met deze zomerpuzzels. 
De oplossingen graag mailen naar 
ingemade@ziggo.nl of sturen aan 
Inge Berendsen, Dennenhof 13, 4921 
MK MADE. Vergeet niet je postadres te 
vermelden en stuur je oplossingen in voor 
10 september 2019. 

Erwin Stokkel en Janny Verwijmeren 
wonnen deze keer de ladderprijs. Van 
harte gefeliciteerd met jullie prijs! | | |

Cruise Control 
van de Beerse Hoeve

Daia   Aya Zuta van 
Vij f Akkers

Baloe is al ruim 12½ jaar ons lieve maatje en allemansvriend. Ik weet 
nog goed, dat we in december 2006 onze puppy bij Mieke Gerritsen in 
Grashoek gingen ophalen. Ik zocht geen puppy uit, maar Baloe zocht 
mij uit. Onze Baloe is een heel aanhankelijke lieverd. We merken echt 
dat hij ouder wordt. Maar hij is gelukkig nog steeds enthousiast en hij 
blijft om snoepjes en ander lekkers vragen. En hij is nog steeds gek op 
zijn knuffels. In september 2017 heeft de dierenarts, na een ongelukje 
tijdens het spelen, zijn rechteroog verwijderd. Gelukkig heeft hij daar 
niets van geleden en is hij nog even vrolijk. Wat hebben we een gewel-
dige hond aan ons “Baloetje toetje” en hopelijk blijven we deze grote 
knuffel nog lang om ons heen houden…….

Jan en Inge Kokx, Eersel

15 jaar geleden hebben wij deze prachtige dame gekocht bij de fami-
lie Verbeke in België. Daia (Hunter) komt uit prachtige lijnen voort: 
haar moeder is Wheaton’s Zoe en haar vader Boy Quiver Creek’s 
Owlsburgh. Toen Hunter met 8 weken bij ons kwam, bleek al snel dat 
dit een hele bijzondere hond was en dat is ze nog steeds. Een krach-
tige, sterke hond, een duidelijke roedelleider. Bijna drie jaar geleden 
zijn we met onze honden naar Californië vertrokken om daar een tijd 
te wonen en te werken. Omdat ik het belangrijk vind om actief te zijn 
met een “Gouwe Ouwe”, zijn Hunter en ik Barn Hunt en Scentwork trai-
ning en wedstrijden gaan doen in Californië. Met groot succes, iedere 
keer weer viel “Grandma”, in de prijzen. Ondertussen wonen wij weer 
in Nederland, en wat ben ik ontzettend blij en dankbaar voor deze lieve 
kanjer. Op naar de 16? Ik wens je het toe, Grandma! 

Brigitte Dekker,  Gravenzande

Dit is onze lieve Aya Zuta van Vijf Akkers. We noemen je gemaks-
halve Zuta en, nog makkelijker, Zoet. Vanaf pup wilde je alles voor mij 
doen. We deden gehoorzaamheidstraining en jarenlang jachttraining 
en vooral dat laatste was fantastisch samen. Tien jaar was je met onze 
andere Golden, die inmiddels is overleden. Nu is er een nieuwe jonge 
Golden in huis en wat ben je een schat voor deze spring in het veld. 
Vaak denk ik: bijt eens van je af, maar jij blijft lief en geduldig en brengt 
de jonge hond manieren bij. Je bent nog goed gezond, maar de wande-
lingen worden wel wat korter. Hopelijk geniet ik nog lang van je, 
lieve Zoet.

P.M. Leeuwangh

09-10-2006

09-06-2004
29-06-2006

Gouwe Ouwe
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Agenda

JPC

Bestuur en Commissies

BESTUUR
Wico van der Linden, Voorzitter, Rasgroep 7/8,
Raad van Beheer, Databank, Dek- en
Geboortemeldingen, Formdesk, bestuurs- 
vertegenwoordiger GBO 
tel. 06-53575003. e-mail: w.vanderlinden@
goldenretrieverclub.nl
Jenny de Bruin, 1e secretaris, 
Bestuursvertegenwoordiger JPC
e-mail: secretariaat@goldenretrieverclub.nl
Anita Kusters, 2e secretaris, bestuursvertegen-
woordiger Evenementencommissie
tel.: 06-51188385, e-mail: secretariaat@
goldenretrieverclub.nl
Postadres secretariaat: Koepeloven 25, 
7011 VJ Gaanderen
Hans Winkels, Penningmeester
De Klencke 20, 9301 SX Roden, 06-81407710
e.mail: penningmeester@goldenretrieverclub.nl
Ad Heesbeen, Bestuurslid Media Zaken, 
Fondsenwerving en Sponsoring,
Bestuursvertegenwoordiger redactie en website, 
tel.: 06-13777591
e-mail: a.heesbeen@goldenretrieverclub.nl

ARCHIEF
Riet te Riele, Lijster 6, 1713 SH Obdam
tel.: 0226-452138
archief@goldenretrieverclub.nl
Informatie opvragen of documenten toesturen,
bij voorkeur als bijlage bij e.mail.

ZOOEASY (DATABANK) 
Oogformulieren en uitslagen DNA-testen 
opsturen naar:
zooeasy@goldenretrieverclub.nl 
dna-test@goldenretrieverclub.nl

REDACTIECOMMISSIE 
GOLDEN NIEUWS
Postadres: Spieringweg 510, 2141 EB Vijfhuizen.
Ada Blok, eindredactie, tel. 023-5580715
redactie@goldenretrieverclub.nl
Karin Steenbreker, lid, tel. 046-4587765
k.steenbreker@goldenretrieverclub.nl
Nicole Straten, lid, tel. 06-51319609
n.straten@goldenretrieverclub.nl

FORMDESK 
Wico van der Linden, tel. 06-53575003, 
formdeskbeheer@goldenretrieverclub.nl

ALGEMENE RASINFO
Elsa Stevens, tel. 06-53418085,
rasinfo@goldenretrieverclub.nl

EVENEMENTENCOMMISSIE (EC)
Ada Smink, Voorzitter, tel. 06-22920996
ecvoorzitter@goldenretrieverclub.nl
Sandra Britsemmer, Secretaris,
tel. 06-51350729, 
evenementen@goldenretrieverclub.nl
Jos Robben, Penningmeester,
tel. 06-57557178
ecpenningmeester@goldenretrieverclub.nl

IBAN: NL23RABO0129135062 
BIC: RABONL2U
Annelien van Dokkum, Junior Handling,
tel. 0228-527807
juniorhandling@goldenretrieverclub.nl
Suzanne Zeegers, tel. 06-48525652
s.zeegers@goldenretrieverclub.nl
Gerard van de Coterlet,
tel. 06-17150725
g.coterlet@goldenretrieverclub.nl
Marijke Robben, tel. 06-53147254
m.robben@goldenretrieverclub.nl 

JACHTPROEVENCOMMISSIE (JPC)
Caroline van Leeuwen, voorzitter,
tel. 06-52486906, 
c.vanleeuwen@goldenretrieverclub.nl
Francisca Adams, secretariaat, 
tel. 013-8508824, e-mail: 
jpc-secretariaat@goldenretrieverclub.nl
Trudy den Boesterd, wedstrijdsecretariaat, 
tel. 035-6566586, jpc@goldenretrieverclub.nl
Gera Schuurmans, penningmeester
tel. 0486-454570,
g.schuurmans@goldenretrieverclub.nl
Betalingen aan JPC: 
IBAN NL48 RABO 0129
1350 97 (BIC RABONL2U) t.n.v. De Golden
Retrieverclub Nederland
Minette de Jonge, lid, tel. 06-29596885, 
m.dejonge@goldenretrieverclub.nl
Arno Post, lid,
a.post@goldenretrieverclub.nl
Dolf Helge, lid, tel. 06-55838967, 
d.helge@goldenretrieverclub.nl
Jacqueline van der Hart-Snelle, lid, 
tel. 06-41266080
j.vdhartsnelle@goldenretrieverclub.nl

COMMISSIE GOLDEN BASIS 
OPLEIDING (GBO)
Afdeling Epe
Ben Jeursen, voorzitter GBO, 
tel. 0578-627448,
gbo@goldenretrieverclub.nl
Harrie Meijer, tel. 06-46615379,
h.meijer@goldenretrieverclub.nl
Nicole Jeursen, tel. 0578-707059, 
n.jeursen@goldenretrieverclub.nl
Afdeling Almere
Wieske Werner, secretaris GBO,
tel. 06-18280790,
w.werner@goldenretrieverclub.nl
Afdeling ’t Gooi Hilversum
Albert v/d Veen, tel. 06-23885090
gbohilversum@goldenretrieverclub.nl
Lisette van de Wetering, tel. 06-47240867,
l.vandewetering@goldenretrieverclub.nl
Afdeling Nijmegen
Johan van den Berg, tel. 06-40550494
j.vandenberg@goldenretrieverclub.nl

WEBSITE GRCN 
www.goldenretrieverclub.nl
Michel Vogel, Webmaster, 

tel. 06-28766230,
webmaster@goldenretrieverclub.nl

REDACTIECOMMISSIE WEBSITE
Michel Vogel, Showuitslagen, Showagenda, 
Fokkerslijst, Facebook, Dekreuenlijst,
Gezondheidsuitslagen tel. 06-28766230, 
webmaster@goldenretrieverclub.nl
dekreuenlijst@goldenretrieverclub.nl
gezondheidsuitslagen@goldenretrieverclub.nl
Dolf Helge, Werkuitslagen JPC, JPC Agenda
tel. 06-55838967, 
d.helge@goldenretrieverclub.nl
Denise van den Berg, Dek- en geboortemel-
dingen, tel. 06-11565715, 
dek-geboortemelding@goldenretrieverclub.nl
Betaling via iDEAL
Annelien van Dokkum, Junior Handling,
tel. 0228-527807, 
juniorhandling@goldenretrieverclub.nl

LEDENADMINISTRATIE
Inge Berendsen, Dennenhof 13, 4921 MK 
Made, e-mail: leden@goldenretrieverclub.nl
Het lidmaatschap kan worden aangevraagd
bij de ledenadministratie of via de website
www.goldenretrieverclub.nl
Betalingen contributies:
IBAN NL06 RABO 0134 9535 25 (BIC 
RABONL2U) t.n.v. de Golden Retrieverclub 
Nederland o.v.v. het lidmaatschapsnummer 
en factuurnummer.

ERELEDEN
Hans Dijkgraaf 
Riet te Riele-Telling 
Heleen Rima
Lenny Kool-Benz   

Greet van Rhijn-Zuur  

Carrie van Grevel-van Oss  

SPELD VAN VERDIENSTE
Annemieke van Luijk-Grevelink
Jan van Walsum
John Tiranti
Piet Mol   

Riet Mol-Van Kuijk             

Yvonne Bennis-v.d Heijden
Riet te Riele-Telling
Rob Poerbodipoero 
Heleen Rima
Gerard van de Coterlet
Ada Smink
Ben Jeursen
Hans Dijkgraaf
Elsa Stevens
Jaap Bouhuijs
Wiebe Baanstra
Henri Dekkers 
Michel Vogel
Bart van Maren
Ada Blok
Trudy den Boesterd
Nico Bal
Gera Schuurmans

SEPTEMBER
Zo.    8 sept  Wandeling Ugchelen
Za.  28 sept  CAC-CABIB show Maastricht
Zo.  29 sept  CAC-CABIB show Maastricht

OKTOBER
Zo.  20 okt   Hondensup in Alphen aan den Rijn

NOVEMBER
Za.    2 nov CAC-CABIB show Hazerswoude Dorp
Zo.    3 nov CAC-CABIB show Hazerswoude Dorp
Zo.  10 nov Kastanjeshow Beusichem

DECEMBER
Za.  21 dec CAC-CABIB show Gorinchem
Za  21 dec Winnershow Nijmegen
Zo.  22 dec Winnershow Nijmegen 

EVENEMENTEN JPC TWEEDE HELFT 2019

Juli/augustus  Duiventrek Locatie onbekend  inschrijven via Orweja
Za  7 sept  SJP proef  Meierijstad  inschrijven via Orweja
Za  12 okt  MAP  Zuidland   inschrijven via Orweja
Wo  16 okt  Veldwedstrijd VDV Vlissingen   inschrijven 15 juli 2019 via Orweja
Za  19 okt  CD 4  Valkenswaard  inschrijven 1 juli 2019
Zo  27 okt  WT 2  Groene Weelde Vijfhuizen inschrijven 1 juli 2019
Za  16 nov  Gold Cup  Locatie onbekend  op uitnodiging JPC

Op de website vindt u eventuele aanvullingen en 
wijzigingen van de agenda.

CD Simonhaven: Een gouden dag
DOOR: DOROTHÉE JACOBS-DONS

Op 23 juni 2019 heb ik een super fijne dag beleefd met mijn Golden Retriever teef Charming Bridget Passion of Gold, roep-

naam Bridget. Onderstaand mijn belevenissen bij de CD in Simonshaven. 

Vanochtend om 5.15 uur vanuit Limburg in de auto richting Simonshaven. Voor Bridget de allereerste keer naar een 

Clubdiplomadag van de GRCN én voor de allereerste keer ingeschreven voor een B-diploma. Wat heeft ze mij weer verrast, 

echt héél goed gewerkt!  De eerste proef was meteen markeren, pff... ja, proef G ( van Geluk) een dikke 9. Door naar ver-

loren zoek te land. De honden moesten echt goed zoeken. Sommige kwamen de eerste keer leeg terug. Nou, ja we zullen 

zien. Ik zet haar in. In volle vaart vertrekt ze, een hoop gekraak en opeens komt ze opzij het bos uit, maar geen dummy. Ze 

rent langs mij en de keurmeester terug het bos in. Weer gekraak en ja hoor: nu met het apport , een 10! Volgen en uitstu-

ren: beide 10. Apport uit diep water, ook een 10. En toen  proef H: apport over diep water. Het apport lag moeilijk, over een 

dijk in een putje. De helper bleef op de dijk zitten en gooide vanaf die plek het apport naar beneden. Bridget zwemt mooi 

over, gaat op de dijk richting helper. Ik heb enkele commando’s nodig gehad om haar over de dijk te krijgen, maar toch nog 

een 6. De laatste proef: houden plaats, kort apport te land, beide 10. 

Totaal 75/100 punten, goed genoeg voor een eerste plaats in de B. Helemaal trots op mijn meisje, van net twintig maanden 

oud. De CD was goed georganiseerd en er waren fijne keurmeesters en helpers. Dank jullie wel!
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Aspirantleden

S. Jäger Hellenthal Duitsland

M. Mous Oosterhout 

E. Langenakker Uddel (Nieuw Milligen) 

W. van Holland Ede 

M. Kloet  Etten-Leur 

R.P.M. Brouwers Roosendaal 

J.G. Leemborg Gouda 

I.J. Bouff Middelburg 

I.Musterd Almere 

J.A. Zwanenburg Nieuwveen 

M. Seghers Eibergen 

M.G.B. Onstenk Nijmegen 

P.M.J. Roks Bergen op Zoom 

A.Y. de Wilde Krimpen aan de Lek 

C. Visbeen Wormer 

R.R. Kersbergen Waddinxveen 

R.A. Kuik-Rensen Elburg 

M. Jonker Julianadorp 

Column

DOOR: ADA BLOK

PUPPYPRAAT

Ondersteunt de pup in:

• DE NATUURLIJKE AFWEER
  Dankzij een gepatenteerd1

complex van antioxidanten. 

•  EEN GEZONDE HUID EN VACHT
  Door een exclusief complex, 

EPA & DHA, vitamine A en 
bernagieolie.

• DE SPIJSVERTERING
 Door zeer goed verteerbare 
 eiwitten (L.I.P.2) en prebiotica (FOS).

• SPECIALE BROK
  Afgestemd op de Golden Retriever 

pup (vorm, textuur, samenstelling 
en formaat).

Ondersteunt de volwassen hond in:

• EEN GEZONDE HUID EN VACHT
  Door een exclusief complex, EPA & 

DHA, vitamine A en bernagieolie.

• DE HARTFUNCTIE
  Door middel van Taurine, EPA & DHA.

• EEN IDEAAL GEWICHT
 Dankzij een aangepast caloriegehalte.

• SPECIALE BROK
  Afgestemd op de Golden Retriever 

(vorm, textuur, samenstelling en 
formaat).

Ex
cl
us

ieve
brokAdultEx

cl
us

ieve brokPup

De Golden Retriever zit vol energie 
en geeft zich altijd voor 100 procent. 
Hij is lief, aanhankelijk en geduldig. 
Kinderen zijn daarom dol op hem. 
Hij is dapper, verdraagzaam en 
gezegend met opvallende flair 
en een uitstekend geheugen.

ROYAL CANIN® Golden Retriever 
heeft een unieke brok, die perfect 
aansluit bij de voedingsbehoefte 
van jouw Golden Retriever.

Ga naar www.royalcanin.nl/
voedingsadvies-korting voor 
een voedingsadvies op maat 
en een kennismakingskorting.

1 Frankrijk, patent nr. EP1146870. 2 Eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
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JOUW GOLDEN 
RETRIEVER:
VRIENDELIJK EN 
INTELLIGENT
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Bij het schrijven van deze column is de nieuwste aanwinst Maeve 
alweer bijna 4 ½ maanden oud. Ze is van een pluizige Page puppy ver-
anderd in een hoogpotige slungel met een tijdelijk in groei achterblij-
vend en iets te dun lijfje, met oren van een formaat die een volwassen 
Golden niet zouden misstaan … Maar met een o, zo lief snoetje en 
lange wimpers die geen mascara nodig hebben en twee reebruine 
oogjes, die je smachtend aankijken bij iedere nu eenmaal noodzake-
lijke correctie.

Morgan was mijn laatste pup en dat is inmiddels vijf jaar geleden. Hoe 
was het ook alweer, een pup? Ieder uur of vaker naar buiten voor een 
plasje en/of een poepje, de hemel in prijzen als dat lukt, luidkeels pro-
test tegen het verblijf in de bench, vier maaltijden per dag waardoor 
je dag een ijzeren structuur krijgt, niet langer dan anderhalf tot twee 
uur aaneen van huis kunnen, enzovoorts … Ik mag wel zeggen dat het 
huishouden en het ritme van ook de andere honden even flink ontre-
geld is door de komst van de nieuwe huisgenote.

Maeve is liefdevol ontvangen door Paris en vooral Morgan. Zo zijn onze 
Goldens nu eenmaal. Paris houdt zich wat afzijdig met haar inmiddels 
13 ½ jaar, maar tolereert het als Maeve in haar comfort zone komt. 
Morgan daarentegen, lijkt van de gelegenheid gebruik te maken om 
haar positie als nieuwe roedelleidster te bevestigen. Die rol behoorde 
van oudsher toe aan Paris, maar Morgan heeft haarscherp in de 
gaten dat Paris inmiddels oud en zwak is en dat Maeve als kleine pup 
ver beneden haar staat. Hoewel ze ook oprecht blij is met de komst 
van Maeve en die twee heel wat samen af spelen en stoeien, maakt 
Morgan regelmatig haar superieure positie duidelijk aan beide roedel-
genoten.  Dit doet ze onder meer door ze bij de halsband beet te pak-
ken en te proberen ze naar de grond te werken (praktische oplossing: 
de halsbanden van Paris en Maeve af doen). Ik probeer me er niet 
teveel mee te bemoeien, tenzij Morgan te ruw met de anderen omgaat, 
maar het is wel even slikken om te zien dat de eens zo fiere Paris het 
onderspit moet delven. Waarbij het wel opmerkelijk is dat ze er zelf niet 
eens zo mee lijkt te zitten … Ze schikt zich in de veranderde situatie 
en doet haar eigen ding. Wat ze niet meer kan, laat ze achterwege. Wij 
mensen zouden op dit punt nog iets van onze Goldens kunnen leren …

Maeve mag nu ook wel zo’n twintig minuten mee wandelen in het recre-
atiegebied en met alle drie de dames zo’n rondje lopen vind ik eigenlijk 
het allerleukste. En mijn trio levert veel bekijks op, van heel jong naar 
heel oud en Morgan met haar 5 jaar als middenmaatje. Morgan sprint 
vooruit, Maeve in een drafje achter haar grote voorbeeld aan en Paris 
die in een bedaard tempo achter ons aan kuiert. De maanden na het 
verlies van Beer, waarin ik met ‘maar’ twee honden liep en zelfs regel-
matig met alleen Morgan, zijn voorbij: ik heb weer een roedel!

Naam Plaats Land



32%
Eiwitgehalte

22%
Vetgehalte

4380 kcal
Energie per kilo voeding

Meer dan voeding. • www.prinspetfoods.nl

Prins ProCare Sport-Life Excellent
Prins ProCare Sport-Life Excellent is een geperste brokvoeding speciaal voor sportieve 
honden die naast de gebruikelijke dagelijkse beweging echt een paar keer per week 
flink sporten en topprestaties moeten leveren met een gemiddelde activiteitsduur, zoals 
werkhonden of honden die sporten als canicross en agility beoefenen. Sport-Life kan ook 
geschikt zijn voor honden die moeite hebben op gewicht te blijven.

Voor iedere activiteit een passende voeding!
Weten welke voeding het best bij jouw hond past? De voedingsdeskundigen van het 
Prins CareTeam staan voor je klaar via 0318-524245, advies@prinspetfoods.nl of de chat 
via www.prinspetfoods.nl 

Speciaal voor
sporthonden


