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In dit nummer:

Bergwandelen
Zorgplicht voor
loslopende hond
Hondenpuzzels

taardje, een stoere Duitse herder, een statige
Drentse Patrijs en nog wel meer puppies dartelen voorbij. Mijn buurtgenoten hebben niet
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de kleinste maten gekozen! En dat wordt dus

008
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lekker wandelen met de hond. Nou ja …
In mijn gemeente met ruim 34.000 inwoners
hebben wij 1200 honden en wel geteld vier
uitlaatgebieden. Volgens de APV moet buiten
deze gebieden de hond vast. Toevallig woon
ik dichtbij zo’n uitlaatgebied. Een veldje van

Noa in Zwitserland,
la Fouly.

daar minimaal een kwart van alle honden,

Noa is geboren op 26 feb 2001. Zij is als pup

dus 300 honden gebruik van moeten maken.

Hondenbescherming

bij Marco en Ageeth Bos gekomen en liep

Een schoonmaakdienst heb ik ook nog niet

Statenlaan 108, 2582 GV Den Haag
Telefoon 070 33 88 538
(ma t/m do: 9.30 uur - 15.30 uur)
www.hondenbescherming.nl
info@hondenbescherming.nl

toen al over van de energie. Zij gaat altijd

bespeurd. En wat moet je doen als je hond

mee de bergen in en heeft al behoorlijk wat

niet zo gesteld is op gezelschap van anderen?

gebieden bezocht: Alpen, Dolomieten,

Bij rondvraag wordt al snel duidelijk dat

Ardennen, Harz en Pyreneeën. In de bergen

iedereen wat aanrommelt met zijn hond.

staat ze vaak zo dat haar oren lekker in de

Even een kort ommetje langs een slootje voor

wind wapperen. Neus in de lucht en oren

de hoogste nood. Of met de hond aan de lijn

laten wapperen, even lekker de wind erdoor.

een rondje door de wijk. Een enkeling waagt

‘Vooral als we een foto gaan maken gaat ze

het erop en laat zijn hond stiekem los waar

echt staan poseren, ook kunnen we haar

het eigenlijk niet mag.

gemakkelijk ergens neerzetten voor een foto.

Op zo’n moment vraag ik me echt af waarom

Afgelopen winter is Noa vaak mee geweest

je aan een grote, energieke hond zou begin-

mountainbiken, niemand houdt haar bij in de

nen. Want doe je je hond nou zo’n plezier

modder en de heuvels, nu ze het parcours

met een zo’n beperkt uitrengebied.

goed kent snijd ze wel eens een bochtje af

En wordt je er zelf een gelukkiger mens van

om voor de fietsers te komen. Erg leuk om te

om elke dag weer naar datzelfde veldje te

zien. Als wij de fietskleding thuis aantrekken

gaan en daar een balletje te werpen?

dan begint ze al te piepen, ze weet dan

Judith Bakker, directeur Hondenbescherming
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circa 800 m2. Niet veel als je bedenkt dat

precies wat er staat te gebeuren.
Met de wandelschoenen is het precies

11
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hetzelfde... tijd voor actie denkt ze dan!’

Leven op de m2
Honden zijn populair in mijn wijk. Op straat

14
16

kom ik dan ook menig hond tegen. Opvallend
is dat ik ook steeds meer puppies zie. Daar
loopt een bruine Newfoundlander, een knuffelige Golden Retriever, een opgewekt bas-
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De afgelopen maanden liet
de Hondenbescherming
diverse keren van zich
horen in kranten, op de
televisie en de radio.

Hond
in het
nieuws

Actie Hondenbescherming
tegen gesol met hond in
Gouden Kooi
De Hondenbescherming ontving een groot
aantal klachten van verontruste hondenliefhebbers over het tv-programma ‘de Gouden
Kooi’. In dit programma werd een hondje
meerdere malen door een bewoner zeer
dieronvriendelijk behandeld. Hierop heeft de
Hondenbescherming een pittige brief naar
RTL geschreven en hebben we een protestbrief
op onze website gezet die mensen konden
downloaden. De actie was zeer succesvol,
omdat RTL zeer snel telefonisch aangaf de
bewoner op grond van zijn gedragingen uit
zelf was geschrokken van alle commotie en

Warm weer gevaarlijk
voor honden

bood telefonisch en op zijn eigen website

Met het aanbreken van de zomertijd, wijst

zijn excuses aan voor zijn gedrag.

de Hondenbescherming hondenbezitters op

het programma te zetten. Ook de bewoner

de gevaren van het warme weer voor honden.
‘Tienmaal wijzer met uw hond bij warm

Week van het Huisdier
2008: Huisdier en Vakantie

weer’ die we op grote schaal uitdelen.

Van zaterdag 17 mei – zondag 25 mei vindt

Met deze flyer maken we hondenbezitters

de Week van het Huisdier plaats.

onder meer attent op het feit dat het zeer

De Week staat geheel in het teken van het

gevaarlijk is om de hond bij warm weer in

thema Huisdier & Vakantie met als slogan

de auto achter te laten.

‘Vakantie: ook leuk voor uw huisdier?!’.

We hebben hiervoor de prachtige flyer

Met het aanbreken van de vakantietijd komt

Seniorenhuis in beeld

Wilt u de Hondenbescherming een handje

de vraag om de hoek kijken ‘Gaat de hond

helpen met het uitdelen van de flyer neem

wel of niet mee op vakantie?’ en in beide

dan contact op met Just de Wit,

gevallen moet er een hoop geregeld worden.

just@hondenbescherming.nl.

Het zoeken naar onderdak, huisregels van

Wie altijd al benieuwd was naar het dage-

campings, de vaccinaties, chippen, veilig

lijkse reilen en zeilen in de seniorenhonden-

vervoer, voeding, allemaal zaken die van

opvang wordt nu op zijn wenken bediend.

Verhuizen?

groot belang zijn. Want de vakantie wordt

Op de website van de Hondenbescherming

Geef uw nieuwe adres door!

pas goed als de hond het ook goed heeft,

vindt u onder ‘activiteiten- opvang oude

Via info@hondenbescherming.nl

thuis of mee. Aan de hand van het boekje

honden’ een filmpje van het seniorenhuis in

of 070-3388538

van Jan, Jans en de Kinderen wordt op een

Tholen. Ditzelfde filmpje is ook op Youtube

(9.30 uur - 15.30 uur,

leuke manier informatie gegeven over het

te vinden.

maandag t/m donderdag)

onderwerp.
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Uw verhaal in Hond?
Stuur uw verhaal, het liefst met een

Over
mijn
hond

foto, naar info@hondenbescherming.nl

koppie. De dierenarts vertelde dat ze onge-

of naar Hondenbescherming,

veer 2 jaar was en een Baskisch herdertje

Statenlaan 108, 2582 GV Den Haag.

bleek te zijn. Uiteindelijk was de dag daar

De redactie kan eventueel

dat ze mee naar huis mocht. Maar wat

uw verhaal inkorten.

bleek? Rosa wist helemaal niet wat een huis
was en was met moeite naar binnen te krijgen. Eenmaal binnen, durfde ze de keuken
niet in en na het ’s avonds aanzetten van de
TV heeft ze 3 dagen achter de bank gelegen.
Volgens de dierenarts heeft ze buiten bij
een schuur geleefd en kreeg te hooi en te
gras wat brood en water. Dat gebeurt daar

Geluk bij een
ongeluk

vaker. Ze heeft een keer de kans gezien te
rijden (ze kijken in Spanje niet zo nauw!).

ontsnappen en ‘huppelde’ zo bijna haar

Ze lag helemaal verstijfd met de poten in de

ongeluk tegemoet. Vanaf de 1e dag stelde

lucht en mijn man dacht dat ze dood was.

zij zich liefdevol en aanhankelijk op en

Later bewoog ze een beetje en kreunde.

volgde mijn man waar hij ook maar was.

Ze zat vol bloed en dat stroomde ook uit

Ondanks haar achtergrond van buiten te zijn

haar bek en verder was ze heel vuil, mager

opgegroeid, is ze vanaf dag 1 helemaal

en verwaarloosd. Hij heeft haar opgepakt en

zindelijk geweest en heeft nooit iets binnen

naar het plaatselijke dierenkliniekje

gedaan. ’s Avonds, als mijn man op de bank

Mijn man John werkt in Noord-Spanje en

gebracht, waar Miguel de dierenarts haar

zat, sloeg ze haar lange poten om zijn

deels breng ik - zijn vrouw - de tijd daar

heeft onderzocht. Hij dacht dat ze het niet

enkels heen alsof ze zeggen wilde: ik ben

ook door met onze teckel Ischa. Op een dag

zou halen, maar heeft zich wel erg voor haar

zo’n gelukkige en blije hond! Dat doet ze nu

rijdt mijn man naar de zaak en ziet uit de

ingezet. 2 dagen later werd mijn man

nog steeds en is een heel aandoenlijk

velden huppelend een hond aan komen

gebeld, dat ze buiten levensgevaar was,

gezicht. Rosa had nog geen naam en moest

lopen. Ze steekt de doorgaans zéér drukke

maar wel een ingrijpende operatie nodig

ook nog gechipt worden en voorzien van een

weg over en hij kan haar ternauwernood

had. Ze had de klap opgevangen met haar

Europees Dierenpaspoort met alles wat daar

ontwijken. Een tegenligster kon dat niet en

rechterachterpoot en deze lag helemaal aan

bij hoort. De naam Rosa is gevonden naar

de hond werd met 80 km snelheid door de

flarden en zat nog aan 1 pees vast. Dit kon

de eerste 3 letters van onze achternaam.

lucht gelanceerd en kwam met een klap

wel geopereerd worden en dan zouden alle

We hadden alleen nog een jonge teckel

met gestrekte poten op het wegdek terecht.

bewegende delen vervangen worden door

Ischa en hij had de oudste rechten. Op dat

Mijn man is onmiddellijk gestopt en heeft

kunststof. Een moeilijke operatie en aan ons

moment was ik met Ischa in Nederland en

direct de hond van het wegdek afgehaald,

de beslissing. Daar hebben we geen seconde

we hebben besloten om te kijken hoe dat

uit angst dat er auto’s overheen zouden

over na hoeven denken en Rosa werd

samen zou gaan. Zou dit echt niet lukken,

geopereerd door 2 dierenartsen. Ze heeft

dan hadden we in Nederland een goed

lange tijd met een ijzeren pin door haar

adres voor Rosa moeten zoeken. De kennis-

poot gelopen en een grote kap op haar

makingsdag verliep ongelofelijk. De vonken

Hierbij een foto van Rosa.
Rosa is wel op een zeer speciale
manier in ons leven gekomen.

spatten eraf en ze waren direct onafscheidelijk en lagen op en over elkaar. Hij, Ischa,
dat kleine dappere reutje en Rosa die veel
groter is. Af en toe verdwijnt zijn koppie
helemaal in haar bek en dat vindt hij heerlijk.
Hij kan ravotten met haar en dat gaat er
soms flink aan toe!
Inmiddels is Rosa van een hele magere
verwaarloosde hond een prachtig tevreden
dier geworden en dat getuigd de bijgaande
foto’s. Een trouwer en dankbaarder koppie
kan ik mij niet voorstellen.
Beryl en John Roszbach

4

hond

NR 2 MEI 2008

Jagers in het bos
Naar aanleiding van de stukjes in het nieuwsblad
‘Hond’ van de Hondenbescherming, wilde ik ook
reageren.
Ik loop elke dag met de hond van een buurman, die daar zelf niet

Carpe Diem
et memento mori

goed voor kan zorgen, bij ons in de omgeving. En omdat het arme
beest of de hele dag aan de ketting ligt of binnen zit, laat ik haar

(pluk de dag en gedenk te sterven)

altijd loslopen. Meestal loop ik langs de sloten hier, maar ook ga ik
een stukje door het bos. Dan moet ik altijd ontzettend opletten dat

Deze gedachte ging door me heen op zaterdagmiddag rond 16.00 uur.

ik de boswachter niet tegen kom, want dan krijg ik een bon en daar

Catootje en ik wandelde in het Visdonk toen het begon te onweren.

zit niet op te wachten uiteraard. Ik kom regelmatig hazen en reeën

Wij liepen op een vrij onbeschermd bospad naast het open veld.

tegen en dan houd ik de hond goed onder controle. Waarom mag de

Ik zei tegen Catootje: “Vooruit hollen, we moeten naar de auto.”

hond niet loslopen? Omdat zij het wild kan verstoren. Natuurlijk is

Intussen bliksemde het behoorlijk en zag ik Catootje ter plekke neerval-

het angstig voor het wild als dat gebeurd. Maar wie kwam ik pas

len. Ik rende naar haar toe maar ze gaf geen reactie op mijn stem.

geleden tegen in het bos? Ja hoor, een grote groep jagers van een

Dan kun je 2 dingen doen. In paniek raken of rustig blijven. Het laatste

man of 15 en een stuk of 3 loslopende honden. Dan kan ik zo woedend

heb ik gedaan. Ik constateerde dat haar hart en ademhaling minimaal

worden. Want ik verstoor absoluut het wild niet, tenminste nauwe-

tot niets waren. Ik legde haar op haar rechterzij en likte het zand uit

lijks, alleen mijn aanwezigheid, naar die ‘heren’ verstoren niet

haar neusje voordat ik over kon gaan tot reanimatie. Je zult wel denken,

alleen, maar schieten het wild ook dood. En dat wordt dan wel

wat smerig, maar als het om diegene gaat waarvan je houdt, doe je dat.

getolereerd? Schijnbaar staan dit soort mensen boven de wet.

En ik wilde geen zand in haar longetjes.

U begrijpt dat ik bij de eerstvolgende ontmoeting met de boswachter

Ondertussen regende het nog altijd pijpenstelen en was ik bezig

mijn gal over dit soort zaken zal spugen en de bon die ik krijg zal ik

Catootje te reanimeren in de modder. Ik heb wel ervaring met kinderen

niet betalen, maar bij de rechter uitvechten.

en volwassenen maar een hond was me vreemd. Ik volgde mijn intuïtie

Ik hoop met mijn verhaal een heleboel mensen een hart onder de

en begon 5x linkerzij te masseren en 2x mond op neus beademing.

riem te steken. Geniet maar lekker met uw honden.

Het leek wel een eeuwigheid te duren. Maar toen ik dacht, ik heb haar

Mevrouw Nicolai-van Eijk, Witharen

verloren, gingen haar oogjes open en begon ze weer zelfstandig te
ademen. Ik heb nog wat mond op neus beademing voortgezet tot ik
dacht, nu kan ze het weer op eigen kracht. Ik luisterde naar haar hartje
en ondanks het noodweer kon ik het horen.
Ze kroop een beetje naar mij toe. Ik heb haar in mijn armen genomen
en ben tussen een verschrikkelijke bliksem en donderslag door naar de
auto gerend. Gelukkig heb ik altijd een grote handdoek in de auto
liggen en, nadat ik haar een behoorlijk ruwe droogbeurt had gegeven,
Catootje gaf een goede reactie, ben ik naar de dierenarts gereden.
De dierenarts onderzocht haar en gaf haar een injectie tegen de shock.
Terug thuis heb ik Catootje lekker tussen de vette lappen met 2 warmwaterzakken gelegd.
Achteraf was Catootje niet door de bliksem getroffen, want zij had geen
brandplekken. Waarschijnlijk heeft zij door de spanning een tia gehad.
Een tia is een kleine bloeding in de hersenen. Het gaat nu goed met
Catootje en als het goed gaat met haar gaat het goed met mij.
Nu jullie dit verhaal gelezen hebben wil ik jullie aanraden toch een
EHBO cursus voor huisdieren te gaan volgen. Wie weet kun je je huisdier redden zoals het mij gelukt is. Het belangrijkste is: nooit in paniek
raken. Dan kun je vermijden als je weet wat je moet doen, dat geeft je
zekerheid. Mijn verhouding met Catootje is erg veranderd. Zij zoekt nog
meer mijn nabijheid en het is alsof ze begrijpt wat wij samen gedeeld
hebben. Er is een ander oogcontact.
Elsje van Deurzen, Roosendaal

5
NR 2 MEI 2008

hond

Uit met
de hond

In de zomer is het strand verboden gebied voor honden.
Terwijl het zomers juist zo leuk is om kuilen te graven en
ballen uit zee te vissen. Gelukkig zijn er uitzonderingen
en kun je met je hond zomers hier en daar nog wel het
strand op. En sommige recreatiegebieden hebben ook een
speciaal hondenstrand, waar je ook in de zomer naartoe
kunt. In het Reeuwijkse Hout bijvoorbeeld. Hond leidt u
hier naartoe.
De één is lyrisch over het uitlaatgebied in Reeuwijkse Hout, de ander

Honden
welkom op het
Reeuwijkse
strand.
Óók in
de zomer!
tekst en fotografie: Bert van der Snoek
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heel kritisch. Om met de laatste groep te beginnen: het zou er vreselijk
druk zijn, er kunnen rattenklemmen zijn uitgezet en je hond is niet
welkom in het restaurant bij het gebied. De positieven zijn vooral te
spreken over de grootte van het gebied en de afwisseling van weitjes,
bosjes en slootjes, en over de schoonheid van de natuur.
Voor Hond redenen genoeg om met eigen ogen te kijken
hoe hond(on)vriendelijk Reeuwijkse Hout is.

In elke Hond treft u een artikel over een
gebied aan waar uw hond los mag en kan
lopen. Kent u ook een mooi losloopgebied?
Geef dat dan aan ons door; wellicht dat uw
favoriete gebied in een volgende Hond in de
schijnwerpers staat.
Schrijf naar:
Hondenbescherming,
Statenlaan 108, 2582 GV Den Haag.
Of mail: info@hondenbescherming.nl

‘Aanlijnvrij’
We beginnen goed: de weg er naartoe is simpel, tenminste, als je
met de auto bent. A12 (Utrecht - Gouda - Den Haag), afslag
Reeuwijk, bordje Reeuwijkse Hout volgen, de eerste parkeerplaats bij
een hockeyveld laten liggen en parkeren op het volgende parkeerterrein, waar ook restaurant Paviljoen Reeuwijkse Hout aan grenst.
Hooguit één kilometer van de snelweg. Maar dat levert meteen een
minpuntje op: het verkeerlawaai is en blijft hinderlijk aanwezig
tijdens de wandeling door het gebied.
Ook maar meteen een tip: áls u in het restaurant iets wilt gebruiken,
doe dat dan vóórdat u met de hond het gebied intrekt. Want dan
mag hij nog mee naar binnen. Het bord bij de ingang maakt namelijk
duidelijk dat natte honden niet welkom zijn en met een hondenstrand
voor de deur is het risico dat uw hond lekker gaat zwemmen of pootje
baden en dus nat wordt, erg groot. Na 16 uur mogen ook droge honden
niet naar binnen, dus als u daar iets wilt gebruiken…
Wij voelen ons niet zo welkom in het restaurant en gaan daarom
meteen het gebied in, op zoek naar het hondenstrand. Een bordje
‘Honden los’ markeert de ingang van het losloopgebied. Vreemd

Losloopgebied Reeuwijk

trouwens dat achter dit bordje een ander bordje aangeeft dat je de

Bereikbaarheid: makkelijk via de A12, afslag Reeuwijk,

hond pas 250 meter verder mag loslaten (‘Aanlijnvrij’), maar dat doet

bordje Reeuwijkse Hout volgen, grote parkeerplaats bij Paviljoen

natuurlijk niemand.

Reeuwijkse Hout.

Een keurig grindpad ligt er uitnodigend bij, maar je kunt ook over de

Parkeergelegenheid: ja, gratis

groene weiden lopen. Doe dat niet na een flinke regenbui, want dan

Vegetatie: grasweiden, bosschages, struiken.

wordt het wel een beetje soppen. (Tip: Laarzen in de auto leggen!).

Zwemwater: ja. Meertje aan een strandje waar bankjes staan om

We gaan eerst op zoek naar het inmiddels beroemde hondenstrand.

naar het gespartel te kijken.

We kunnen letterlijk alle kanten op, dus een richtingbordje zou welkom

Routebeschrijvingen: nee.

zijn. Dat zie ik uiteindelijk wel, maar dan loop ik al in de goede richting

Drukte: doordeweeks rustig, mooie weekenddagen druk.

omdat ik ernaar heb gevraagd aan twee dames die met twee tierige

Honden los: voor een groot deel wel.

honden aan de wandel zijn. Achteraf is het makkelijk praten, maar het

Type gebied: Hollands polderlandschap.

strand is niet zo moeilijk te vinden. Loop vanaf de parkeerplaats het

Bijzonderheden: Maakt in zijn geheel een beetje onrustige indruk,

pad in waar het bordje ‘Honden los’ staat, steek twee fietspaden over

onder meer vanwege het verkeerslawaai afkomstig van de A12 en

(uitkijken!), alsmaar rechtdoor, bij de T-kruising na een houten bruggetje

fijnmazig padennetwerk. Naastgelegen restaurant niet bepaald

linksaf en na ca. 50 meter, vóór een bruggetje rechtsaf. Dit is geen

hondvriendelijk (natte honden niet welkom en na 16 uur helemaal

grindpad meer maar een aarden pad door een graswei.

geen hond meer).
7
NR 2 MEI 2008

hond

Weekenddrukte
Na 100 meter kom je dan bij het hondenstrand aan een vijver. Eerlijk
gezegd vind ik strand een beetje groot woord. Het is namelijk niet zo
groot. Dat ervaar je vooral als er meer mensen met honden arriveren,
en zomers is die kans hierop vrij groot. De zussen Lisa en Kate, die
hun Labrador Retriever Floor (een reu!) lekker laten zwemmen,
weten hiervan mee te praten. ‘Het is nu nog redelijk rustig, maar in
het weekend is het hier behoorlijk druk. Op wandelpaden merk je
hier niet veel van, dan spreidt het zich wel, maar op een gegeven

Wilde bloemen

moment komt iedereen naar het hondenstrandje. Het is een echte

Dave heeft gelijk, er is geen papiertje te zien. En ook geen

ontmoetingsplaats.’ We vragen meteen maar of zij wel eens hebben

hondendrol. Dat geldt niet alleen voor het strandje, maar voor het

gemerkt dat er rattenklemmen zijn uitgezet. Ja, daar hebben ze

hele losloopgebied. Dat af en toe opeens ophoudt losloopgebied te

wel eens van gehoord, maar als dat gebeurt, wordt dat duidelijk

zijn, waarop je door middel van een bordje ‘Honden aan de lijn’

aangegeven, dus hebben ze er geen problemen mee. Tijdens het

attent wordt gemaakt. Waarom dat is begrijpen we niet, maar voor

praten bijt Floor zijn tennisbal stuk, zodat die snel naar de bodem

ons wel een reden om rechtsomkeer te maken en een ander pad in

van de vijver verdwijnt. Lisa lacht: ‘Tja, hij bijt ballen altijd stuk.

te slaan. Op deze manier zien we wel hoe mooi het gebied is, vooral

Komt natuurlijk omdat ie ze zelf ook niet meer heeft en dus geen

in het voorjaar en in de zomer. De bomen in de bosjes staan er lekker

echte reu meer is.’ Zouden ze hem daarom Floor hebben genoemd?

fris groen bij en langs de sloten en in de weiden staan veelkleurige

Lisa en Kate komen uit Woerden. Dave en zijn vrouw wonen in

wilde bloemen. De enige dissonant is eigenlijk het verkeerslawaai

Alphen aan den Rijn en komen regelmatig met hun tweejarige

van de A12. Maar eerlijk is eerlijk: straks, als we onze wandeling en

Newfoundlander Boyden naar Reeuwijk. Ook Dave is een enthousiaste

zwempartij erop hebben zitten, maken we met onze eigen auto ook

bezoeker. ‘Bij ons kun je bijna nergens met de hond terecht om hem

deel uit van het verkeer dat de andere hondenbezitters in

lekker te laten uitrazen. Hier kan hij lekker spelen, zwemmen en

Reeuwijkse Hout een beetje stoort.

rennen en je hebt ook nooit gezeur met mensen die honden niet zien
zitten. Buiten het zomerseizoen kun je ook nog naar de grote plas.
En het wordt allemaal keurig onderhouden hier, zodat het er altijd
goed verzorgd uitziet.’
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Veel honden jagen van nature graag.
Het is aan hun eigenaar dat jagen te
voorkomen. Jagen wordt vertaald als
stropen en dat stropen is strafbaar volgens
de ‘Flora- en Faunawet’. De ‘Wet op de
Dierenbescherming’ geeft jachtopzieners
en andere opsporingsambtenaren de

Recht voor
de hond

mogelijkheid een stropende hond te
vangen en zelfs te doden. Om schade aan
flora en fauna te voorkomen hoeft een
hond niet altijd aangelijnd te zijn. Een
eigenaar die zijn hond goed onder appèl
heeft staan, kan voorkomen dat zijn hond
aan het jagen slaat.

hondeneigenaren een zogeheten ‘zorgplicht’ op, die inhoudt dat men

Hondenbezitter
heeft zorgplicht
voor loslopende
hond

moet voorkomen dat zijn/haar hond schade veroorzaakt aan de flora
en fauna. Diegene die zijn hond het stropen in het veld niet belemmert,
voldoet niet aan deze zorgplicht en overtreedt dus de wet. Een
‘stropende’ hond kan immers flinke schade aanrichten. Overtreding
van deze zorgplicht kan de eigenaar een flinke boete opleveren. Het
voorkomen dat de hond schade aanricht aan de flora en fauna, hoeft
niet altijd in te houden dat de hond aangelijnd moet zijn. Een eigenaar
die zijn hond goed onder appèl heeft staan, kan ook aan deze zorgplicht voldoen.

tekst: just de Wit, foto: Nel van Wijngaarden

Wet op de Dierenbescherming
Met het aanbreken van de zomerperiode is het voor veel
hondenbezitters heerlijk om lekker met de hond te gaan
wandelen. Helemaal fijn als dit in gebieden kan waar
de hond los kan lopen. Hondenbezitters moeten zich
echter wel goed realiseren dat het loslopen van de hond
niet altijd zonder gevaren is voor andere dieren en
uiteindelijk voor de hond zelf. Dit geldt met name voor
hondenbezitters met een hond die over het nodige
jachtinstinct beschikt en graag andere dieren opjaagt.

Uit de Flora- en Faunawet blijkt niet welke maatregelen ten aanzien
van de hond kunnen worden genomen. Hoe gek het ook klinkt juist op
grond van de ‘Wet op de Dierenbescherming’ speelt een stropende
hond met zijn leven. Op grond van deze wet kan een opsporingsambtenaar een hond die zich zonder toezicht op erven of in het veld
als bedoeld in artikel 1 van de Jachtwet en welke een onmiddellijk
gevaar vormen voor zich op het erf of in het veld bevindende dieren,
waarvan de instandhouding gewenst is, te vangen en, als geen ander
middel tot afwering van het gevaar ten dienste staat, te doden.
Bovenstaand artikel maakt duidelijk dat de hond een actuele bedrei-

Zo werd aan het begin van dit jaar het plaatsje Sint Odiliënberg opge-

ging moet vormen voor andere dieren. Soms is het gevaar echter zo

schrikt door een aanval van twee honden op een kudde schapen.

groot dat er geen andere mogelijk meer is dan het doden van de hond.

Voor een groot aantal schapen en voor de twee honden liep het helaas

In het al eerder genoemde voorval in Sint Odiliënberg zag de politie

fataal af. Hoe zit het nu precies met de regelgeving omtrent loslopen-

zich genoodzaakt om de honden, die zich ook gingen keren tegen de

de honden en wie en op welke grond is men bevoegd om maatregelen

hulpverleners, neer te schieten. In 1966 boog het hoogste rechtscollege

te treffen en hoever kunnen die maatregelen gaan? Belangrijke

in Nederland zich over een zaak waarin een jachtopziener twee honden

bepalingen die van kracht kunnen zijn bij loslopende honden zijn te

had doodgeschoten die achter een konijn aanzaten. In deze zaak

vinden in de zogeheten ‘Flora- en Faunawet’ en in de ‘Wet op de

stond de vraag centraal of de honden een onmiddellijk gevaar vormden

Dierenbescherming’.

voor de dieren, en of de jachtopziener geen andere mogelijkheden zag
om de honden te vangen. Het ging de jachtopziener trouwens niet

Flora- en Faunawet

zozeer om de bescherming van het konijn, maar meer om het in de

In de Flora- en Faunawet vinden we de bepaling dat een ieder ver-

nabijheid verkerende jonge wild te beschermen. De rechter in kwestie

plicht is te verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn

oordeelde dat de jachtopziener niet buiten zijn boekje was getreden

toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of

en dat het doden van de honden niet in strijd met de wet was. Deze

bemachtigt. Daar het artikel spreekt over een dier dat aan iemand

wetsbepaling uit de Wet op de Dierenbescherming ziet dus toe op het

toebehoort of onder zijn toezicht staat, heeft het artikel betrekking op

beschermen van dieren die andere dieren, en in dit geval de honden,

‘gehouden dieren’, zoals de hond. De Flora- en Faunawet legt dus aan

noodlottig kan worden.
9
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Leuk voor
de hond?

blokje in de bek om er eens goed op te knagen, ze vergeet helemaal
het lekkers uit het gat te pakken.
Hond nummer twee is Jona, een flinke bastaard herderreu van 4 jaar
oud. Jona is open, leergierig en overal voor in. Jona mag beginnen
met een lege maag. Hij staat te popelen van ongeduld. Jona lijkt
meer dan Luka zijn neus te gebruiken, je hoort hem nadrukkelijk
snuffelen. Ook heeft hij meer handigheid in het oppakken van de
blokjes met zijn voortanden.
tekst en foto’s: Sieneke Groenman

Dog Trigger
De Dog Trigger is lastiger en dan met name doordat het spel zelf

Hondenpuzzels

moeilijk te hanteren is. Het is een rechtopstaande puzzel met 9 gaten
met blokjes die er niet uit kunnen maar wel naar voren geschoven
kunnen worden. Je schuift de blokjes naar voren en legt erachter dan

De Zweedse Nina Ottosson bracht hondenspellen op de
markt. De van hout gemaakte spellen zijn het beste te
omschrijven als puzzels. Puzzels voor honden. Er zijn
moeilijke puzzels en veel makkelijker puzzels. Maar bij
allemaal moet de hond de puzzel oplossen waarna een
lekkere snack volgt. Wij vragen ons af, hoe leuk zijn deze
spellen en hoe makkelijk zijn ze om te begrijpen. De
Hondenbescherming nam de proef op de som en kocht
twee Nina Ottosson spellen. De moeilijke Dog Trigger en
de makkelijke Dog Smart. Twee testhonden mochten hun
best gaan doen om de puzzels op te lossen.

het snoepje. De hond moet met zijn neus de blokjes naar voren
duwen waardoor aan de achterkant dan het snoepje op de grond valt.
Beide honden zijn erg gericht op het spel en het lekkers maar willen
graag achter het spel komen omdat daar het lekkers ligt. Het wijzen
op de blokjes levert bij Luka maaiende poten op, als de baas aangeeft dat dat niet de bedoeling is richt ze zich op de tafel waar de
snoepjes liggen. Jona blijft bij het spel maar blijft hardnekkig
proberen achter het spel te komen.
Onze conclusie is dat de spellen leuk zijn en robuust maar ongeschikt
om een hond alleen mee te laten spelen. De Dog Smart is eenvoudig
maar als een hond de truc kent is hij wat saai. Voor honden die niets
geven om lekkers zijn de spellen niet geschikt. Maar aangezien de

Dog Smart

meeste honden dol zijn op eten kunnen we zeker zeggen dat de

We beginnen met de Dog Smart. Dit is een rond houten puzzel met

spellen leuk zijn voor de hond.

9 gaten erin waar een hol blokje in past. In het gat doe je wat lekkers en plaatst dan het holle blokje erover heen. De bedoeling is dat
de hond de blokjes met zijn voortanden optilt waardoor het lekkers
vrij komt te liggen.
Eerst mag Luka, een 3 jaar oude Riesenschnauzerteef. Luka wordt
door haar eigenaar omschreven als onafhankelijk, moeilijk te trainen
en Luka verliest snel haar interesse maar… ze is erg op eten gericht.
In het zicht van Luka wordt er een snoepje neergelegd in één van de
gaten, Luka mag het eruit halen. Stap twee is het plaatsen van een
snoepje in het gat met het holle blokje er zo op dat ze het er makkelijk van af kan duwen. Dit gaat ook prima. Daarna gaat het snoepje in
het gat, met ditmaal het holle blok er helemaal overheen. Hier raakt
Luka gefrustreerd en gaat met haar poten maaien. Ze wil het lekkers
hebben maar weet niet hoe ze erbij moet komen. Luka pakt het blokje
niet met haar voortanden op maar met haar kiezen en neemt het
10
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Tekenellende

Zorg voor
de hond

tekst en foto: Sieneke Groenman

Wie er van houdt om er met zijn
hond op uit te trekken in de natuur,
wordt vanaf het voorjaar tot het
najaar geplaagd door teken. Teken
zijn zeker niet onschuldig en kunnen
bij zowel mensen als bij honden
vervelende ziektes doorgeven.
Teken zijn kleine spinachtige diertjes. Het
zijn parasieten die leven van het bloed dat ze
opzuigen bij hun slachtoffer. Ze laten zich
vallen op hun gastheren en kruipen door hun
vacht op zoek naar een geschikte plek om
zich aan vast te hechten. Dat vasthechten
doen ze met hun krachtige mond. Ze boren
een gaatje in de huid en zodra ze goed zitten

in de winter, zeker als die goed koud is, zul

verwijderen moet nooit gebeuren met alcohol

starten ze met het opzuigen van bloed. Teken

je weinig last ondervinden van teken.

of ether, wat vroeger wel geadviseerd werd.
Een teek verwijder je het beste met een

kunnen er een dag of vijf over doen voordat
ze zijn volgezogen. Als ze vol zijn, laten ze

Dode honden

tekentang, er zijn er diverse op de markt.

los van de huid. De meeste hondeneigenaren

In 2004 zijn 4 honden in Den Haag en

Dierenwinkels en dierenartsen verkopen ze

zijn wel eens verrast door een volgezogen

Arnhem gestorven nadat zij waren gebeten

in elk geval. Het verwijderen van een teek is

teek in huis. Soms zie je ze pas als je er op

door een teek. De faculteit

niet lastig maar de kunst is de teek in zijn

bent gaan staan. Het lijfje knapt dan waar-

Diergeneeskunde in Utrecht heeft groot

geheel te verwijderen. Je moet daarvoor de

door het bloed vrij komt. Een tekenbeet voel

alarm geslagen en alle dierenartsen in

tang helemaal over de teek zetten en hem

je praktisch nooit. Een volgezogen teek ziet

Nederland op de hoogte gebracht van de

bij de kop, zo dicht mogelijk bij de huid van

er uit als een klein, grijs bolletje.

aanwezigheid van teken die de voor honden

de hond dichtdrukken. Dan maak je een

dodelijke ziekte babesiose bij zich dragen.

korte draaiende beweging en de teek laat

Van larve tot volwassen teek

Hierdoor kon worden voorkomen dat tiental-

los. Teken zitten het vaakst op de kop, de

Teken ontwikkelen zich in drie stadia tot

len andere honden in Nederland die ziek

nek en de hals van de hond.

volwassenheid. Ze vervellen van larve naar

werden na een tekenbeet storven omdat er

nimf naar volwassen teek. Voor iedere ver-

op tijd werd ingegrepen.

Zieke hond
Honden die babesiose onder de leden hebben

velling hebben teken een bloedmaaltijd
nodig. Doordat teken meerdere gastheren

Preventie

worden lusteloos, hebben hoge koorts en

aandoen, kunnen ze ziektes van de ene op

Als preventieve middelen zijn er anti-

hebben een gebrek aan eetlust. Ook krijgen

de andere gastheer overbrengen. Dit maakt

tekenbanden te koop en druppels voor in de

ze bloedarmoede. De parasiet die de ziekte

teken tot één van de meest gehate insecten.

nek van de hond. Geen van deze middelen

veroorzaakt nestelt zich in de rode bloed-

kan garanderen dat uw hond nooit meer een

cellen. De bloedcellen veranderen hierdoor

Verstopt in struiken en gras

teek zal hebben. Overleg met uw dierenarts

waardoor het eigen lichaam ze niet meer

Teken houden zich schuil in struiken en

welk middel u het beste kunt gebruiken

herkent en ze gaat aanvallen. De urine

hoog gras en wachten daar op passerende

voor uw hond. Iedere hond die buiten komt

krijgt een roodbruine kleur. De tijd tussen

dieren of mensen. In gebieden met veel

loopt het risico te worden gebeten door een

infectie en ziek worden ligt tussen de één

reeën en grote grazers lijken ze een stuk

teek. Alhoewel lang niet alle teken de

en twee weken. Ook al zijn de symptomen

vaker voor te komen. Via egels en muizen

dodelijke infectieziekte overbrengen, is het

in eerste instantie dus vrij algemeen, in

komen ze ook steeds dichter bij de stadse

toch van groot belang aandacht te besteden

tekentijd is het van het grootste belang dat

omgeving. Het is dus niet zo dat je alleen

aan tekenbestrijding. Algemeen wordt aan-

u er alert op bent. Raadpleeg bij twijfel

meer alert moet zijn op teken als je de

genomen dat een teek pas na 24 uur even-

altijd uw dierenarts. Onderzoek naar teken

natuur intrekt. In het voor- en najaar heb je

tuele ziekten overdraagt. Als je een teek

en tekenziekte in Nederland gaat voort en

de meeste kans op last van teken, in zomerse

dus binnen 24 uur verwijdert is er weinig

dierenartsen worden hiervan als eerste op

periodes tref je ze vaak minder aan en ook

risico op het ziek worden van je hond. Dat

de hoogte gehouden.
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Actief
met de
hond

Bergwandelen met de hond
tekst en foto’s: Marco Bos

problemen te doen is voor de honden. We ontkomen er niet aan dat
we ze op sommige steile stukken moeten tillen. Dat optillen vinden

Marco en Ageeth wandelen al ruim 10 jaar elk jaar in de
bergen en nemen dan altijd hun honden mee. Zij kozen
voor Dalmatische honden. Honden die net zoveel houden
van wandelen als hun bazen. De jongste telg echter is een
Springer Spaniel. De huidige hondenploeg bestaat uit de
12 jaar oude Roxanne, Noa van 7 en de jonge Springer
Linn van 10 maanden. Ze vertellen ons graag over hun
avonturen. Na lezing zal duidelijk worden dat wandelen
in de bergen vooral veel voorbereiding vraagt.

ze geen enkel probleem maar we trainen daar thuis wel op, ze blijven
stilstaan op ons teken en dan kunnen we ze rustig oppakken. Ook
weten ze dat ze bij lastige trajecten niet hun gang mogen gaan.
Eerst gaat één van ons vooruit om te kijken of er moeilijkheden te
verwachten zijn. De commando’s ‘wacht’ en ‘vrij’ gebruiken we dan
veel. Ook dragen de honden een tuigje, hiermee kunnen we ze enigszins helpen bij moeilijke trajecten. Zo liepen wij vorig jaar een route
over steile gladde rotsen met Noa terwijl wij dit in 1998 met Kayo
(onze vorige dalmaat) en Roxanne niet zagen zitten, destijds gingen
wij terug.

Dagtochten
We horen weleens: “De hond mee op vakantie? Wat een gedoe zeg“.

Water

Het is maar net wat je gedoe vind. Als je de hele dag aan het strand

Meestal is er water in overvloed in de bergen, maar toch nemen we

wilt liggen dan kan ik me voorstellen dat bergwandelen ver van je

een behoorlijke hoeveelheid mee in onze rugzakken. “Beter mee

bed staat. Wij vinden bergwandelen echter de ultieme vakantiebezig-

verlegen dan om verlegen.” In Slovenië bijvoorbeeld was het heet en

heid en gelukkig doen onze honden niets liever dan erop uit trekken

droog. Veel beken stonden droog en we prezen ons gelukkig dat we

met ons. Het is dus vanzelfsprekend dat ze meegaan.

ook nu zelf voldoende water mee hadden, ook al is het een heel
gezeul. De wandelroutes die wij lopen gaan regelmatig langs berg-

Samen met de honden maken we dagtochten waarbij we regelmatig

meertjes, we proberen het tenminste wel zo te plannen. Noa heeft de

rond de 1000 meter klimmen en dalen. Onze stelregel is: 2 dagen

leuke eigenschap om even een rondje te zwemmen tijdens het drinken,

wandelen en 1 dag rust, een beetje afhankelijk van het weer. We pro-

het maakt niet uit hoe koud het water is. Best vreemd, Dalmaten

beren de routes zo te plannen dat het ook zonder noemenswaardige

kunnen echte koukleumen zijn met hun dunne vacht.
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er dan toch wordt gebeten hebben wij nog altijd schoenen aan.
Meestal maakt een slang dat ie wegkomt als er iemand arriveert.
Noa had gewoon pech: ze liep netjes op het wandelpad en snuffelde
even aan de slang die aan de rand van het pad het gras inkroop.

Welkom in berghut

Ze werd in de onderkaak gebeten. Gelukkig liep het allemaal goed af,

Onze wandelingen gaan regelmatig naar berghutten. Zo nu en dan

de dierenarts vond het toedienen van tegengif niet nodig.

nemen we een warme chocomel en een typisch gebakje of koek uit
de streek tijdens een pauze bij zo’n hut. Onze honden zijn tot nu toe

We hebben reeds gewandeld met de honden in Oostenrijk, Italië,

altijd welkom geweest. Overnachten hebben wij tot op heden nog niet

Zwitserland, Luxemburg, Spanje, Duitsland, Slovenië en België.

gedaan in een hut. Wij hebben zo links en rechts wel gehoord dat dan

Dit jaar gaan we naar Noorwegen. Omdat Linn straks nog maar een

honden niet altijd welkom zijn. De honden “tanken” op het terras ook

jaar oud is gaan we de wandelingen deze zomer enigszins aanpassen.

altijd even bij. Vaak staat er wel een drinkbak voor ze. Mocht dat niet

We willen meer gaan rondtrekken en de iets kortere dagtochten

zo zijn dan hebben wij een opvouwbaar bakje voor ze mee. In

combineren met een toerrit met de auto.

Oostenrijk bij de Bergerseehutte (bij Hinterbichl) staat zelfs een
‘Hundebar’, compleet overkapt met meerdere drinkbakjes op een rij.

Voor meer informatie en veel foto’s:
http://home.planet.nl/~timbos

Hitte en koude
Het weer in de bergen kan soms razendsnel omslaan. Het is dus echt
noodzakelijk overal op voorbereid te zijn qua kleding. We liepen eens
in de Spaanse Pyreneeën waarbij de temperatuur om 3 uur ’s middags
midden in de zomer echt kelderde tot dicht bij het vriespunt. De dag
ervoor was het bloedheet. Voor onszelf maar ook voor de honden
hebben we spullen mee: een fleece dekje, een dun regendekje en
schoentjes. De fleece dekjes gebruiken we meer in het voor- en
najaar. Vooral in de sneeuw of hagel zijn deze lekker warm. Behalve
het omslaan van het weer zijn er nog andere risico’s te verwachten in
de bergen. Zo hebben wij verhalen van andere wandelaars met honden
gehoord over agressieve koeien, waarbij de hond en baas werden aangevallen en serieuze verwondingen opliepen. Tot op heden hebben
wij nog geen problemen gehad met koeien maar ze zijn soms wel iets
teveel geïnteresseerd in onze honden. Wij houden de koeien dan ook
goed in de gaten. Een por met een wandelstok of even een steentje
gooien houd ze tot nu toe wel op afstand.

Adders en koeien
Noa werd in de Dolomieten eens gebeten door een adder. De kans op
een slangenbeet is voor een hond groter dan voor een mens. Mensen
maken meer lawaai (wandelstokken helpen hierbij) dan honden, als
13
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Jaarthema:
losloopgebieden

Ansichtkaarten
over hondse
omgangsregels
tekst: Sieneke Groenman

In ons themajaar losloopgebieden veel aandacht voor
hondenetiquette. De Hondenbescherming ontwikkelde
4 ansichtkaarten die 4 situaties uitbeelden die veel
voorkomen en ergernis en gevaarlijke situaties kunnen
opleveren voor honden.
De eerste kaart beeld een loslopende, speelse hond uit die een aangelijnde hond benadert met de staart tussen de benen. Een belangrijke
stelregel is uw hond nooit naar een aangelijnde hond toe te laten gaan.
De aangelijnde hond kan bang zijn, agressief of herstellende van een
operatie. Zijn eigenaar heeft hem ieder geval niet voor niets aan de
lijn. De tweede kaart beeldt de ontmoeting uit van een grote en een
kleine hond. Honden kunnen vaak prima communiceren met honden
die er heel anders uitzien dan zij zelf. Toch is enige voorzichtigheid wel
op zijn plaats bij ontmoetingen met vreemde honden, zeker als het
verschil in grootte aanzienlijk is. De derde kaart laat een hond zien die
heftig op een andere hond rijdt. De bereden hond is hiervan niet
gecharmeerd. Sommige reuen hebben zeer sterk de neiging te rijden.
Soms alleen op teven, wat vaak erg hinderlijk is voor de teven. Maar
vaak rijden reuen ook op elkaar, rijden op een andere reu is een krachtig
signaal voor het willen domineren van de ander. Vreemde honden
tolereren dit zelden van elkaar en rijden kan dus tot ernstige vecht
partijen leiden. De laatste kaart toont drie honden die met grote snelheid op een enkele hond afrennen. De enkele hond is hiervan onder de
indruk en staat op het punt voor het groepje weg te vluchten.
De ansichtkaarten zijn gratis. Om het project te continueren vragen we
bij grote bestellingen een vrijwillige bijdrage in de verzendkosten.
De kaarten zijn te bestellen als setje van 4 verschillende kaarten of als
veelvoud van 50 van eenzelfde kaart.
Bestellen van de kaarten kan via info@hondenbescherming.nl of
telefonisch op 070-3388538 (9.30-15.30 uur van maandag t/m donderdag).
14
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Meer weten over honden in
losloopgebieden of wilt u
een lezing over dit onderwerp
aanvragen? Informeer dan via
info@hondenbescherming.nl
of 070-3388538.

Met de groep
op pad
tekst en foto: Sieneke Groenman

tot uiting bij de ontmoeting van andere

Ganging up

honden. Een groep die een groep ontmoet

Het versterken van de gemoedstoestand

geeft vaak weinig problemen, zeker als de

door het opereren in een groep wordt wel

ontmoeting kortstondig is, in het voorbij-

ganging up genoemd. Dit ganging up zie je

gaan bijvoorbeeld. Anders is het wanneer

bij veel sociale diersoorten, ook bij mensen,

een groep een enkele hond tegemoet

denk bijvoorbeeld maar aan voetbalvandalen.

treedt. Dan kunnen de honden, die in hun

In hun eentje vaak prima kerels en meiden

eentje vaak wat angstig zijn voor vreemde

maar functionerend als groep in een bepaalde

Groepen honden

honden, plotseling heel hoog van de toren

situatie potentieel uiterst explosief en

Er zijn verschillende groepen honden te

gaan blazen. Dit zijn de honden die hun

gevaarlijk. Ditzelfde effect geldt ook voor

onderscheiden. De eerste is de groep van

eigenaren het meest verrassen, want dat

honden. Als begeleider van een groep

twee of meerdere honden van één eigenaar.

gedrag kennen ze niet van hun hond.

honden moet je je daarvan bewust zijn, je

Deze honden leven samen en kennen elkaar

Voor een enkele hond is de ontmoeting met

moet veel overzicht hebben en vooruit

van haver tot gort. De tweede is die van de

een groep vaak spannend. Honden met

kunnen denken en overwicht hebben op

zogenaamde gelegenheidsroedels. Honden

praatjes binden gauw in als ze zien dat er

elke afzonderlijke hond maar ook op de

die elkaar één of meerdere keren per week

een groep aankomt. Dat is ook logisch, hij

honden als groep. En dat is geen sinecure.

treffen in park of bos en dan een tijd met

heeft namelijk de kans dat hij wanneer hij

Eigenaren van twee of meerdere honden

elkaar optrekken. Hun eigenaren spreken af

slaags raakt met één van de leden van de

trekken dagelijks met ze op en weten vaak

om samen te wandelen of staan een tijdje

groep hij met de hele groep een probleem

waarin de honden elkaar versterken.

met elkaar te praten. Deze gelegenheids-

heeft.

Professionele hondenuitlaters zouden

De omgang met een groep honden is
minder eenvoudig dan mensen soms
denken en de begeleider van een
groep heeft een extra grote verantwoordelijkheid naar andere mensen
en vooral ook honden in zijn
omgeving.

roedels kunnen van wisselende samenstel-

voldoende kennis moeten hebben om met

ling zijn en uit een groot aantal honden

Voor een enkele hond die wat angstig is, is

groepseffecten van honden om te gaan.

bestaan. De laatste is de groep honden die

het zien naderen van een groep honden het

Bij de gelegenheidsroedels ligt het ingewik-

meegaat met een hondenuitlaatdienst.

signaal om ervan door te gaan. De groep

kelder omdat er niet 1 groepsbegeleider is,

Sinds een paar jaar zie je ze overal. Busjes

honden kan dit als startsein van een jaag-

iedereen heeft zijn eigen hond en kent zijn

met honden die thuis worden opgepikt om

partij zien. Een hond in jaagmodus is

eigen hond. Maar iedereen kent zijn eigen

onder begeleiding van iemand die niet hun

gevaarlijk voor het bejaagde dier, of dit nu

hond als hond alleen, en vaak hebben men-

eigenaar is een wandeling te maken.

een konijn is of een andere hond. Als groep

sen geen idee waartoe hun hond in staat is

opereren geeft een extra spannend tintje

wanneer hij bij een groepje gaat horen.

Deel uitmaken van een groep

aan het jagen en de situatie kan daarmee

Alle honden reageren in een groep anders

uit de hand lopen.

dan wanneer zij alleen zijn. Dit komt vooral
15
NR 2 MEI 2008

hond

Achterhand

Rabiës in Frankrijk

Voor meer informatie zie
www.hondenbescherming.nl

Maatschappij voor Diergeneeskunde

Waarschuwing van de Koninklijke Nederlandse

Op 26 februari 2008 is in het Franse
Grandpuits (Seine-et-Marne) opnieuw een
geval van rabiës bij een hond vastgesteld.
De diagnose werd gesteld na een bijtincident
door de hond Cracotte van een twaalfjarig
kind op 19 februari. In de regio zijn inmiddels 120 kinderen en enkele volwassenen

Dobermann, vel over been

gevaccineerd.

Gelderland, inspecteur Martens

De gevallen van rabiës in Frankrijk zijn terug

Onze inspecteur werd een zorgwekkende

Kop onder water

te voeren naar de hond Gamin die op 20

situatie gemeld. Een Dobermann zou er

Drenthe, inspecteur Okken

oktober 2007 per ferry Marokko heeft verla-

slecht aan toe zijn. Ter plaatse trof hij

Op een klacht over de mishandeling van een

ten. De eigenaren van Gamin zijn via

inderdaad een brood- en broodmagere

hond toog inspecteur Okken naar een klein

Portugal en Spanje naar het district Haute-

Dobermann aan. De hond was volgens zijn

Drents dorp. De mishandeling bestond uit

Pyrénées gereisd. Na een verblijf van 25

eigenaar 9 jaar oud en kreeg een kilo per

het schoppen en het met de kop onder water

oktober tot 1 november zijn zij doorgereisd

dag te eten. De hond woonde in een kennel

duwen van een jack russel. Nadat de betrok-

naar het district Gers. Daar is op 12 novem-

naast het huis van zijn baas en de kennel-

kene met deze feiten werd geconfronteerd,

ber Gamin geeuthanaseerd. In Gers heeft

vloer lag bezaaid met stront... een uiterma-

werd hij woedend. Hij had de hond inder-

Gamin de hond Youpee gecontamineerd.

te smerige bedoening. Inspecteur droeg de

daad een trapje gegeven toen de hond bij

De eigenaar van Youpee is op 29 november

eigenaar op direct met het dier naar de die-

hem terugkwam nadat hij was weggelopen.

per trein naar Seine-et-Marne gereisd.

renarts te gaan. Ook de dierenarts oordeel-

Het was beslist geen harde trap geweest.

Youpee is van 15 december tot en met

de dat de hond extreem mager was, hij ver-

Ook had hij de hond even met de kop in een

17 december in het district Calavados

onderstelde dat deze te weinig voeding

plas water geduwd, dit omdat het diertje

geweest. Youpee is op 5 januari geeuthana-

kreeg. Een andere reden voor de magerte

heropgevoed moest worden. Hij wilde op

seerd. Youpee heeft de andere hond in de

van deze hond had hij niet kunnen consta-

deze manier aan de hond duidelijk maken

familie Cracotte gecontamineerd.

teren. De claim van de eigenaar dat hij zijn

dat hij niet weer mocht weglopen. Hij had de

Hiermee zijn sinds oktober 2007 de volgende

hond dagelijks meer dan voldoende voerde

hond niet meer maar had inmiddels een

geografische gebieden met de corresponde-

leek derhalve onwaarschijnlijk. De eigenaar

andere aangeschaft. Deze hond, een Friese

rende risicoperiode in Frankrijk bekend:

is verteld dat hij de kennel moest opfrissen

stabij zag er goed uit en in de kamer stond

Hautes-Pyrénées (Tarbes en omgeving)

en dat de hond voortaan voldoende voedsel

een verse bak water en een bak met brok-

vanaf 25 oktober 2007,

moest krijgen van een hoogwaardige kwali-

ken. Betrokkene is met klem gewaarschuwd

Gers (Auch en omgeving) vanaf

teit. Blijkt de hond bij een volgend bezoek

deze hond niet ook te mishandelen. Een

1 november 2007,

nog steeds te mager dan zal inbeslagname

nacontrole volgt.

Calvados (Lisieux en Thury Harcourt en

volgen vergezeld van een proces-verbaal.

omgeving) vanaf 15 december 2007,

Bij een bezoek twee weken later, was de

Pup in schuur

kennel schoon en zag de Dobermann er een

Noord-Holland, inspecteur Oud

stuk beter uit. Hij was nog wel te mager

Buurtgenoten meldden hun zorg omtrent de

maar het ging de goede kant op.

situatie van een jonge pup. De pup, een
Turkse herder van 10 weken oud, woonde
dag en nacht in de schuur. Hij werd een
paar maal per dag aangelijnd uitgelaten
maar had verder geen omgang met mensen
of andere dieren. De pup die al van behoorlijk formaat was, zag er goed uit en de vacht
was glanzend. Geadviseerd werd om de
hond, die als gezelschapdier was aangeschaft, ook binnen in huis toe te laten om te
wennen aan de kinderen en een huiselijke
omgeving. Ook een puppycursus zou baas
en hond goed doen.
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Seine-et-Marne vanaf 15 december 2007.

