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Vol gas
We zijn al weer een tijdje op pad. De cursus draait volop. We moesten zelfs
“nee” verkopen aan mensen die nog wilden beginnen. We zitten vol en er kan
niemand meer bij. Ongekend allemaal. Maar toch ook goed natuurlijk. Veel
mensen hebben in het korte verleden een hondje aangeschaft. Hoeveel
geluiden zijn er al van asielen die vol raken. Dat er toch zo veel bij ons terecht
komen is dus een goede zaak. Velen zien de noodzaak in om zich te
bekwamen in de omgang met een hond. Ook komt het gelukkig steeds vaker
voor dat mensen zich goed oriënteren alvorens ze overgaan tot aanschaf van
een hond of aanmelding bij een hondenschool. Niets dan lof voor hen. Ze
mogen gerust komen kijken bij ons en vragen stellen. Liefst zo veel mogelijk.
Het streelt mij dan ook enorm als ik ze uiteindelijk weer zie op ons veld,
omdat ze besloten zich bij ons aan te sluiten. Een goede zaak dus. We gaan
vol gas door met het seizoen, want het kan en mag allemaal gelukkig. De
groepen bestaan uit maximaal 8 personen, dat is goed te doen.
Maar ja, met zoveel toeloop komen er ook andere problemen aan het licht. Nu
we toch vol gas gaan…. De parkeerruimte die we ter beschikking hebben is
echt wel royaal te noemen. Maar als je op maandagavond ziet hoeveel auto’s
er komen, ga je de vraag stellen of er niet een parkeerregelaar moet worden
aangesteld. In rijen dik achter elkaar, wat een blik. We zitten nu eenmaal niet
midden in een woonwijk dus de afstand, zeker met ons hondje er bij, leggen
de meesten af per auto. Ik hoop maar dat door die vele auto’s de ondergrond
ook wat steviger wordt. Ik hou mijn hart vast als het allemaal weer nat is en
men vol gas de parkeerplaats op komt of verlaat. Eventjes met de wielen
slippen en we hebben meteen een giga modderbad. Echt, geloof me. Ik ben al
zo vaak ’s avonds laat thuis gekomen, omdat er eerst weer een auto moest
worden losgewerkt uit de modder.
Dus rij alsjeblieft heel rustig, beslist niet vol gas, parkeer rustig zonder
krachtig te remmen en rij na afloop van de les ook weer rustig weg. Natuurlijk
kan je ook op de weg (Molbergsweg) parkeren, dan heb je deze problemen
niet. Ik kan je dit echt aanraden.
Ondertussen blijven we als vereniging lekker doorgassen. We gaan als een
tierelier. Hoewel het momenteel aardig stil is op vergadervlak. De Raad van
Beheer ging dan wel onverdroten verder (vooral met bestuurswisselingen),
het rayon waarin wij horen bleef stil. En het moet gezegd, als er een
vergadering was, dan kon dit niet op (voor mij) normale wijze maar middels
het beeldscherm en ik als zelfbenoemd digibeet heb daar verschrikkelijk veel
moeite mee. Maar alles zal uiteindelijk, en hopelijk snel, weer normaliseren.
Wij gaan wel weer vergaderen. We hebben tenslotte een
Begrotingsvergadering te houden dit najaar. Dat doen we op 23
november 2021.
We werken bij sommige onderdelen met een doorlopende
machtiging (agility en jacht). Dat was aanvankelijk een goed
systeem, je hoefde niet elk seizoen weer een formulier in te
vullen. Maar met ons huidig administratie systeem willen we hier
toch weer vanaf. Het is zo arbeidsintensief dat we besloten
hebben met ingang van volgend seizoen GEEN doorlopende
machtigingen meer te gebruiken.
Timo
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Entreekosten (eenmalig)
Per kalenderjaar:
- Lid
- Ondersteunend lid
- Gezinslid

€ 10,-

€ 60,€ 25,€ 25,-

Wijzigingen in het lidmaatschap zelf aangeven.
Opzeggen van het lidmaatschap schriftelijk vóór 1 december.

Cursuskosten:
Leden
Gedrag & Gehoorzaamheid (pup,A,B,C) € 18,Obedience B, I, II, III
€ 18,Individuele begeleiding (na intake)
€ 18,Verkorte puppencursus (7 lessen)
€ 10,Ringtraining
€ 5,Agility, A-cursus (beginners)
€ 22,Agility, gevorderden
€ 22,Agility, wedstrijdgroep
€ 22,Jachthonden dummytraining
€ 19,Hoopers
€ 22,-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niet Leden
€ 64,n.v.t.
€ 64,€ 34,€ 7,€ 66,€ 66,n.v.t.
€ 66,€ 66,-

Vrijwilligersbarbecue
Op vrijdag 20 augustus was het weer tijd voor de (bijna) jaarlijkse
vrijwilligersbarbecue. Als bedankje voor de inzet van al onze vrijwilligers (en
hun partners) voor de club. Niet alleen voor bijvoorbeeld de duidelijk
zichtbare instructeurs en kantine-medewerkers, maar juist ook de ‘stille’
krachten op de achtergrond. Mensen die ons helpen met reparaties van
materieel, onderhoud aan gebouwen, hekwerk en het veld, grasmaaien,
snoeien, enz. En vergeet ook de ‘IT-afdeling’ niet: de ledenadministratie en
alles wat daar bij komt kijken, bijhouden van Facebook en onze website, enz.
Maar ook tijdens de barbecue moest er nog gewerkt worden; Lisa had, met
hulp van Mirjam en Lisette, een heuse Pup-quiz in elkaar gezet. Met grappige
vragen, kennisvragen en hondenweetjes, maar ook met serieuze vragen over
de toekomst en ambities van onze club. Waar staan we voor, wat is onze
identiteit en wat willen we voor onze leden betekenen? En met de speciale
opdracht ’Bedenk een passende slogan voor de KC Deventer’ viel nog een
extra prijs te verdienen. Er werd hard gestreden om de titel, geen middel
werd geschuwd: omkopen van de jury, tactische teamwissels, afluisteren,
afkijken, enz. En de winnende slogan…..houden we nog even geheim! Er
waren meerdere passende, leuke slogans, zodat we nog een definitieve keuze
moeten maken. Hieronder een sfeerimpressie van de avond.

Wie is toch eigenlijk…Emma Stoevenbelt?
Sinds kort loop ik mee op de maandag als ‘aspirant instructeur’. Vanuit de
redactie hebben ze gevraagd om mijzelf even voor te stellen. Wie ik ben, wat
ik doe, wie mijn hond is en wat mijn verwachtingen zijn.

Mijn naam is Emma. Ik ben 26 jaar en woon in Deventer samen met mijn
hond Zaza en mijn twee katten. Overdag werk ik op detacheringsbasis voor
de gemeente Lochem.
Zaza is een border collie kruising van 3 jaar oud. We zijn begonnen op de club
met gehoorzaamheid A en B en diverse seizoenen jachttraining. Tegenwoordig
zijn we elke woensdag en donderdag op het veld te vinden voor Hoopers en
Agility. Zaza is enorm enthousiast tijdens de training en het is soms een uitdaging om haar bij te houden.
Om de maandag loop ik mee met de lessen van Anita, dit is erg leerzaam.
Elke hond en begeleider is anders en heeft een andere begeleiding nodig. Ik
hoop dat tijdens mijn ‘stage’ te kunnen leren en zien, zodat ik ook andere
mensen kan helpen te genieten van hun hond. De kennis bij de instructeurs
op de club is gigantisch. Na mijn stage en opleiding hoop ik daar ook in bij te
kunnen dragen.

Noot van de redactie:
Ook in de volgende editie zal een vrijwilliger van de KCD zich voorstellen. Benieuwd wie dat zal zijn? Nummer 6 verschijnt begin december.

Verslag Onderlinge Agility wedstrijd
Door: Lisette Favier
Op zondag 25 september was het weer zover: de onderlinge Agility wedstrijd van de KC Deventer. Prachtig weer en 25 enthousiaste deelnemers,
verdeeld over de categorieën Beginners, Gevorderden en Wedstrijdlopers.
Dit alles onder de bezielende wedstrijdleiding van Henry Koldenhof, en met
leuke parcoursen van Herma Blokker als keurmeester.
De dag ging van start met het gezamenlijk opbouwen van het parcours.
Gelukkig hadden we een aantal auto’s met aanhanger tot onze beschikking,
zodat alle toestellen vlot in de wedstrijdring stonden.
Toen konden de beginners starten met het eerste parcours, het zogeheten
Vast Parcours. Eerst goed verkennen zonder hond: waar zitten de moeilijkheden, hoe lopen mijn hond en ik de optimale route, op welke punten moet
ik extra aandacht van mijn hond vragen, enz. Goed verkennen is heel belangrijk, dat bepaalt voor een groot deel het succes in de uitvoering. En na
het verkennen lekker rennen met je hond: zo snel mogelijk het parcours
afleggen met zo min mogelijk fouten.
Daarna was het de beurt aan de Gevorderden en Wedstrijdlopers, op een
aangepast, iets moeilijker parcours.
De tweede ronde voor alle deelnemers bestond uit een zogenaamde Jumping. Dat is een parcours zonder raakvlaktoestellen, dus zonder de wip, kattenloop en schutting. Iets voor de echte snelheidsduivels! Toch wint niet
vanzelfsprekend de snelste hond: een iets langzamere, foutloze ronde (wel
binnen een maximale parcourstijd uiteraard) gaat altijd boven een supersnelrondje mèt fouten.
Toen alle categorieën ook de Jumping met veel plezier hadden gelopen, was
het tijd voor de finale-ronde. Dan worden de resultaten van beide rondes bij
elkaar opgeteld, en lopen de beste combinaties van elke categorie tegen
elkaar. De winnaar wint dan de Dick Kornet Bokaal, een wisselbeker die
jaarlijks doorschuift. Afgelopen jaar was deze in bezit van Marlijn en Malou,
maar die vielen dit keer helaas buiten de prijzen. De zinderende finaleronde
ging dit jaar tussen Michelle van de Sande met Zazu (Beginners), Ineke
Langevoort met Mac (Gevorderden) en ..tada… mijzelf met Jazzy.
Helaas hadden Ineke en Mac wat pech in hun rondje, en noteerden een
aantal fouten. Maar zowel Zazu als Jazzy liepen een foutloze ronde. Uiteindelijk was Jazzy een aantal seconden sneller, en daarmee sleepten wij de
wisselbeker binnen! Heel blij mee, maar zeker voor Michelle en Zazu als
beginnende combinatie een topprestatie om zover te komen!
Henry (en alle hulptroepen), bedankt voor de organisatie en de leuke prijzen. En Herma, bedankt voor het keuren en de leuke parcoursen!
Hierna nog een overzicht van alle winnaars per categorie. En voor de liefhebbers staan er verderop in dit clubblad nog enkele foto’s van de wedstrijddag.

Winnaars onderlinge Agilitywedstrijd 25 september2021
Categorie
Beginners Vast Parcours
Beginners Jumping

Baas
M. vd Sande
D. van Weert

Hond
Zazu
Denver

Gevorderden Vast Parcours
Gevorderden Jumping

D. de Neulen
K. Wijss

Senna
Tum

Wedstrijdklasse Vast Parcours
Wedstrijdklasse Jumping

K. Remmers
L. Favier

Yuna
Jazzy

Dick Kornet Bokaal Finale parcours

L. Favier

Jazzy

(Foto: Miriam Schoon)

Voor de oplettende lezer….
Is u al iets opgevallen aan het clubblad? Ja, maar u weet niet precies wat?
De redactie zal het verklappen: wij hebben een moderner lettertype gekozen! Eenvoudiger leesbaar en meer van deze tijd.

Uitnodiging Begrotingsvergadering
23 november 20.00 uur in het clubhuis
Agenda:
1. Welkom
a. Ingekomen stukken
b. Mededelingen
2. Behandeling begroting 2022.
a. Toelichting
b. Vaststellen
3. Rondvraag
4. Sluiting

================================================

Examenuitslagen augustus 2021
Verkorte Pup

Instructeur: Marlijn

Examinator: Anita

Max. aantal punten: 90. Pups slagen altijd.
Baas
1. D. Wolthuis
2. M. Altena
3. Dhr. v. Beemdelust
4. S. Lagodin
5. W. Hoek

Hond
Luna
Bistro
Aukje
Guus
Mona

Ras
Kruising
Gr. Münsterlander
Friese Stabij
Friese Stabij
Kruising

Pnt.
89
88½
88
81½
79

Resultaat
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd

=============================================

Hulp gevraagd:

Heb jij de beschikking over een tractor? En ook nog een zware rol? Ons veld
kan een “rolbeurt” goed gebruiken. Al die oneffenheden moet “de kop worden ingedrukt”. Laat het ons weten svp.

Milieupas
Wij brengen ons afval altijd zelf naar de stort. Daarmee besparen we een
groot bedrag. Alles wordt altijd netjes gescheiden. Maar met een milieupasje raak je maar honderd kilo kwijt op jaarbasis. De vereniging heeft niet
de beschikking over zo’n pasje, dus zijn we afhankelijk van leden. Je begrijpt dat honderd kilo voor ons te weinig is. Vanwege de kostenbesparing
zijn we op zoek naar iemand die zijn pasje nog niet heeft gebruikt zodat we
weer “schoon schip” kunnen maken. Mogen wij jouw pasje eens gebruiken?

=============================================

Aansluiting Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)

Raad van Beheer: Tijdens de ledenpeiling van vorig jaar bleek een meerderheid van de KC’s voor aansluiting bij de NCS. Het bestuur heeft hier gehoor
aan gegeven en alle KC’s collectief aangesloten bij de NCS en daarmee bij
het NOC*NSF. Zo kan iedere vereniging gebruik maken van de voordelen
hiervan zoals subsidie mogelijkheden als erkende sportvereniging of collectieve verzekeringen.

Oproep: Kar voor zandzakken
Voor de afdeling Agility zoeken we een geschikte kar om onze zandzakken op te
slaan en te vervoeren. De bolderkar die we momenteel gebruiken, gaat helaas
bijna door z’n hoeven. De zandzakken gebruiken we om de agility tunnels te
verzwaren, zodat die blijven liggen wanneer honden met hoge snelheden door
onze tunnels stuiven. De zandzakken wegen per stuk enkele kilo’s en we
hebben er ca. tien, dus het moeten een stevige kar zijn die dat gewicht aan
kan.
Daarnaast moet de kar goed over het gras kunnen rijden, en niet te groot zijn.
Hij moet immers in ons materiaalhok passen. Een stevige houten bolderkar zou
perfect zijn, een niet te grote platte kar of een kruiwagen met twee wielen (een
gewone kruiwagen kantelt te snel). Maar wellicht heeft u nog wel een beter
idee! Heeft u nog een geschikte kar staan waar u vanaf wilt, dan horen we het
graag! Stuur dan een mailtje naar redactie@kcdeventer.nl, of spreek één
van onze agility instructeurs aan. Alvast bedankt voor het meedenken!

Sfeerimpressie Agility wedstrijd 25 september

Wedstrijdleider Henry met hulptroepen (links)
Herma als keurmeester (rechts)
(Foto’s: Arjen de Haan)

Finalist Mac

(Foto’s: Miriam Schoon en
Arjen de Haan)

=============================================================

Agenda
23 november

Begrotingsvergadering

24 oktober

Wandeling op Bussloo

22 t/m 27 november

Examens

4 december

Start nieuw seizoen

=============================================================

Met stokken spelen is gevaarlijk!
De meeste honden vinden het geweldig om in het bos of op het strand met
een stok te spelen. De meeste baasjes gaan daar dan ook gretig op in en
gooien de stokken op verzoek van hun hond weg. Als het tot nu toe altijd
goed is gegaan, dan ben je je vaak van geen kwaad bewust.
Maar wat kan er mis gaan?
Stokken zijn hard en hebben vaak scherpe punten en splinters.
Tijdens het gooien van een stok, kan deze per ongeluk op het hoofd, de ogen
of lichaam van de hond terecht komen.
Tijdens het willen vangen van een stok, kan een hond zich ernstig bezeren.
De stok kan een deel van het lichaam doorboren.
Al rennend en ravottend kan de (te grote of te zware) stok in de keel schieten
of de tanden en de bek verwonden.
Zelfs het kauwen op een stok kan nare gevolgen hebben. Splinters kunnen
voor ontstekingen zorgen. We hebben zelf van een geval gehoord waarbij de
tong en slokdarm vol splinters zaten en dat de hond door de ernstige ontstekingen in de keel bijna niet meer kon ademen.
Dierenartsen zien in hun praktijk regelmatig honden die door stokken zijn
verwond. Zij raden hondeneigenaren dan ook met klem af om honden met
stokken te laten spelen.
Veilige alternatieven
Vindt jouw hond het leuk om te apporteren of om achter stokken aan te rennen? Zorg er dan voor dat je altijd een veilig speeltje met je meeneemt tijdens een wandeling. Denk hierbij aan een balletje, een dummy of een speciale gooistok, verkrijgbaar in de dierenwinkel.
(Bron: www.doggo.nl)

We gaan weer wandelen!
Zondag 24 oktober is het weer zo ver: een clubwandeling! Wandel je mee?
Dit maal hebben we als wandellocatie gekozen voor Bussloo. Van oktober tot
en met april is Bussloo een losloopgebied voor honden. Er is water, gras en
zand, er zijn bomen en struiken; voor alle honden is er dus wel wat leuks!
Om 11.00 uur verzamelen we bij de brug, nabij parkeerplaats de Strönk.
Iedereen is welkom om mee te wandelen. We verwachten dat de wandeling
ongeveer een uur gaat duren.
Na afloop van de wandeling wacht er een lekker kopje thee, koffie of warme
chocomelk op je op parkeerplaats de Strönk.
De wandeling is, gezien de lengte ervan, niet geschikt voor honden onder de
leeftijd van een jaar en voor oudere honden die niet zo ver meer kunnen
lopen.
Tevens is de wandeling niet geschikt voor honden die het erg moeilijk vinden
om zich vriendelijk op te stellen in een grote groep honden.
Voor wie Bussloo niet weet te vinden, in het navigatiesysteem kun je het
volgende adres invoeren: Kneuterstraat 22, 7384 CN Wilp. Let op, als je geen
Bussloopas hebt, dan kost parkeren €3,-. Er kan alleen met pinpas worden
betaald.
Wij hebben er zin in. Hopelijk zien we je 24 oktober op Bussloo!

Doe mee met Rabo ClubSupport
Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je
elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom
versterkt de Rabobank clubs met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor
de club & geweldig voor de buurt. Als lid beslis jij mee welke clubs we dat
steuntje in de rug geven.
De KCD doet mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Stemmen
Van 4 tot 25 oktober kun jij je stem uitbrengen op je favoriete club of vereniging. Vorig jaar kreeg de KCD 39 stemmen. Zullen we dat getal dit jaar
minstens verdubbelen?
Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport.
Uitslag
Van 1 tot en met 14 november zijn de finale uitreikingen en horen alle clubs
welke financiële ondersteuning ze krijgen.
#RaboClubSupport
#decooperatieveRabobank

===============================================

Lekkernijen voor de mens giftig voor de hond!
Niet alles wat mensen kunnen eten, is goed voor honden. Sommige etenswaren zijn zelfs erg giftig voor honden. Op de poster hiernaast zie je een
overzicht van wat giftig is voor honden.
Bron: www.hondleiding.nl

Verplichte registratie Fokkers in landelijk I&R-systeem
De nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond wordt per 1 november 2021
van kracht. In dit systeem worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper
verplicht geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt,
en van wie de hond een chip en paspoort kreeg. De regeling moet zorgen voor
een betere controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt.
Informatie voor fokkers
Iedere fokker moet zich eenmalig laten registreren. Deze registratie is ook verplicht als je slechts één nestje wilt fokken! Bedrijfsmatige fokkers moesten zich
al langere tijd registreren via een zogenaamd UBN-nummer. De registratie van
een niet-bedrijfsmatige fokker heet ook UBN-nummer, maar hoeft niet aan de
voorwaarden voor bedrijfsmatige fokkerij te voldoen. Aan de eenmalige registratie zijn kosten verbonden. De UBN-registratie voor niet-bedrijfsmatige fokkers gaat via hetzelfde loket van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Niet-bedrijfsmatige fokkers kunnen nu al een UBN-nummer aanvragen via DigiD. Het nummer wordt direct toegewezen. Voor meer info zie de
pagina www.rvo.nl/hond-kopen.
Raad van Beheer kritisch
De Raad van Beheer is uiteraard voor maatregelen die de malafide fokkerij en
handel effectief tegengaan. Wel zien we een tendens dat de grote groep fokkers die zich netjes aan de regels houden, waaronder de 6.000 fokkers van
stamboomhonden, steeds meer regels opgelegd krijgt omdat een kleine groep
fokkers en handelaren zich niet aan deze regels houdt. De fokkers van stamboomhonden en alle gegevens zijn immers al geregistreerd en volledig transparant en herleidbaar.
(Bron: RAADAR Nieuwsbrief van de Raad van Beheer, jaargang 9, nummer 10,
september 2021)

==========================================
Sparen voor de KCD bij de PLUS supermarkt
Klanten van de PLUS supermarkt op het Oostrik kunnen sparen voor clubs en verenigingen in hun buurt.
Tot en met 13 november ontvang je bij elke 10
euro aan boodschappen en bij geselecteerde actieproducten een sponsorpunt. Dit is een voucher met
een unieke code. Deze unieke code kun je activeren op de actiesite en vervolgens bepaal je zelf aan
welke club of vereniging je de sponsorpunt(en)
schenkt. Hoe meer sponsorpunten je spaart, hoe
meer euro's dat oplevert voor de kas van onze club!

Al jaren een begrip in de bloemenwereld
Flora 42
7422 LS Deventer

0570 654298
bloembinderij@benstempher.nl
www.benstempher.nl

