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ERELID

Tob Swelheim

3,167 mm

GEZONDHEID, FOKKERIJ

Gosewien van Klaarbergen
Meerseweg 4,
5856 CE WELLERLOOI
T: 06 13 11 54 20
E: fokkerij@ierdie.net

3,167 mm

VOORZITTER 

Jon Jansen
Stroetweg 1
7135 JW HARREVELD
T: 0544 48 78 27
E: voorzitter@ierdie.net
   

3,167 mm

WEBMASTER 

Suzanne en Marloes
E: webmaster@ierdie.net

3,167 mm

VICE-VOORZITTER,SECRETARIS,   PUPINFO EN
OPVANG

Margreet Bussemaker
Barchman Wuytierslaan 54
3818 LJ AMERSFOORT
T: 033 461 80 18
E: secretaris@ierdie.net
    

3,167 mm

CLUBBLAD

Sonja Jansen
E: clubblad@ierdie.net

3,167 mm

PENNINGMEESTER, LEDENADMINISTRATIE

Barbara Willemse
Ruurloseweg 82
7255 MA Hengelo (Gld)
T:06 51 05 56 71
E: penningmeester@ierdie.nl

3,167 mm

EVENEMENTEN

Sanne Bosman
De Kar 28 a
7381 BX Klarenbeek
T: 06 28265283
E: evenementen@ierdie.net

3,167 mm
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Even voorstellen

Op de website en in de vorige Ierdie is het misschien al opgevallen maar ik ben sinds kort een nieuw bestuurs
lid van de Ierdie. Het lijkt mij dan ook gepast om mij zelf even aan iedereen voor te stellen.
Mijn naam is Sanne Bosman 27 jaar jong en wonende in Klarenbeek. Vanuit huis ben ik met dieren opgegroeid.
Mijn vader had een dierenwinkel waarin ik veel te vinden was maar daarnaast hadden wij ook vele huisdieren
waaronder uiteraard 2 Ierse wolfshonden, Lady en Shanna.
 
1 van de eerste dingen die ik mijn kan herinneren is dat we bij Lady gingen kijken toen zij nog een pup was.
Destijds liep ik langs honden die groter waren dan dat ik zelf was. Het was mooi weer dus zaten we buiten
en na een tijdje kwamen ook de puppen waarmee ik heerlijk kon spelen. Niet echt een verkeerde herinnering
dus.
Door Lady is mijn liefde voor de Ierse wolfshond ontstaan en toen Shanna kwam werd zij al snel mijn hond.
Helaas hebben wij Lady moeten laten inslapen op een leeftijd van 6 jaar en Shanna heeft de mooie leeftijd
van 10 jaar mogen behalen.
Na het overlijden van Shanna hebben wij een tijdje geen Ierse wolfshonden in huis gehad. Wel was ik in het
gezelschap van een Engelse cocker spaniel en een Jack Russel Terrier maar hun karakters zijn zo anders.
 
Na een paar jaar zeuren om een konijn, ik was inmiddels 21 en wilde graag een dier om voor te zorgen, zeiden
mijn ouders dat ik geen konijn mocht maar wel een hond. Hierover bestond geen moment van twijfel, mijn
hond zou een Ierse wolfshond worden.
Uiteindelijk na lang wachten werd er bij Wilma en Magiel Marijnissen van Oet Kepel een nest puppen geboren
waaruit ik een teefje mocht kiezen. Dit werd uiteindelijk Orlaith (Harley Oet Kepel). Dankzij Orlaith is mijn
liefde voor de Ierse wolfshond nog verder gegroeid.
Orlaith is een heerlijke, lieve, soms wat ondeugende maar ontzettend trouwe hond. Absoluut mijn allerbes
te vriendin.
 
Ik had al aangegeven bij Wilma en Magiel dat ik graag wilde gaan showen met Orlaith en zo doende ben ik
steeds meer in de hondenwereld en in de Ierenwereld terecht gekomen. Omdat ik zo ontzettend verliefd ben
geworden op Orlaith en het ras wilde ik mij hier steeds meer voor gaan inzetten en hier dingen mee gaan doen.
Zo wilde ik ontzettend graag een nest puppen van Orlaith krijgen.
In Januari 2016 is Orlaith dan ook bevallen van 8 heerlijke pupjes, een ervaring die ik nooit meer zal vergeten.
Uit dit nestje heb ik 1 teefje, Aspen, aangehouden. Alle puppen hebben een fijn nieuw huis gevonden en 1 reu
is naar mijn ouders gegaan zodat ik hem nog vaak kan zien.
Uiteraard had ik op dit vlak nog niet veel ervaring maar hierin ben ik goed geholpen door Wilma en Magiel.
 
Door de puppen kreeg ik steeds meer contact met het bestuur en zodoende ben ik bestuurslid
geworden. Ik zal mij voornamelijk richten op het organiseren van de verschillende evenementen.
Uiteraard zullen er meerdere wandelingen per jaar worden georganiseerd maar ook de jonge honden- en
veteranendag en de clubmatch.
Jaarlijks zijn er ook de Highland games in Hank wat uiteraard blijft bestaan. Ook zou ik graag ‘oude’ activitei
ten nieuw leven willen in blazen zoals bijvoorbeeld een trimdag organiseren.
Ik hoop dan ook een jaarkalander op te kunnen zetten waarbij er voor elke Ier en eigenaar een leuk evenement
tussen zit.
 
Mocht er iemand nog meer leuke ideeën hebben laat het mij gerust weten.
Ook voor vragen kan iedereen contact met mij opnemen.

3,167 mm
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BzT Show met Margreet Bussemaker

De BzT show is een kinderprogramma. Een vast onderdeel van het programma zijn de wensen van  kinderen
die het programma probeert te vervullen. Met een knipoog, dat wel. De wensen lopen nogal uiteen. In deze
aflevering o.a. een jongen die stinkend rijk wilde zijn, een jongen die een speurhond aan het werk wilde zien
en een meisje dat de grootste hond wilde uitlaten. Het meisje heeft aan de ziekte van Lyme geleden en nogal
klein van stuk.
De makers van het programma kwamen met hun vraag naar de grootste hond bij de Ierdie terecht. De Ierdie
vervolgens weer bij Zappa en mij. Nu hebben Raffles (één van mijn eerdere Ieren) en ik al eens eerder mee
gedaan aan een TV programma. Leuk om te doen, maar ook veel geduld hebben met als resultaat enkele
minuten film.
Vrijdag 16 december dus op naar Hilversum. Vooraf keurige instructies over het programma. In de studio
veel bekijks voor Zappa, “wat een grote hond”, “wat eet zo’n hond nou per dag”, (herkenbaar voor Ierenbe
zitters) en veel foto’s “mag ik met hem op de foto”, “mag ik hem aaien”.
In tegenstelling tot de speurhond liet Zappa het allemaal met zichtbaar plezier over zich heen komen. Niet in
het minst onder de indruk van de spotlights, de muziek, de vele mensen en 250 enthousiaste, gillende kin
deren.
Na de repetitie even rust met een hapje en een drankje voor ons beiden in onze eigen kleedkamer, daarna
naar de make up. Dat vond Zappa ook erg interessant, al die kwastjes, poedertjes. En overal je grote neus in
steken. Gelukkig vond de mevrouw van de make up het niet erg. Haar vriend wilde ook zo graag een Ierse
Wolfshond, maar zij vond hun huis en tuin te klein. Maar wij als Ierenmensen weten dat grootte er niet toe
doet, toch?
En toen het grote optreden. De cameraman vroeg of Zappa aan mijn rechterkant kon lopen. Kwam hij beter
in beeld. Nu is Zappa gewend om links van mij te lopen, dus dat lukte maar even. Kleine Maud was zichtbaar
onder de indruk. Zappa ging meteen heel rustig bij haar staan. Ze kreeg de riem van Zappa en liep met hem
naar buiten. Maar niet nadat ze een tuig om had gekregen met daar achter twee stoere jongemannen om
haar tegen te houden als Zappa er vandoor mocht gaan. Een enorme “poepzak” werd haar ook meegegeven.
Zappa gedroeg zich voorbeeldig, de brave hond. Buiten was een echt parkje opgebouwd. Daar heeft Maud
rond gelopen met Zappa. De poepzak bleef ongebruikt en ook de vangmannen hoefden niet in actie te komen.
Na de opname Maud nog wat Ierdie clubbladen meegegeven. Ze had genoten en daar was het om te doen.
Trots op Zappa omdat hij zich zo voorbeeldig heeft gedrag.
De uitzending van deze BZT Show is op zaterdag 14 januari van 17:45 tot 18:45 uur op Zapp (NPO 3). Kijk voor
tijden ook altijd even in de gids i.v.m. mogelijke afwijkingen in de programmering.

3,167 mm

Sanne en haar drie ieren
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Jet Ros - Glerum
Kabienstraat 11
3950 Bocholt (L) - België
Tel. +32 89 203474
jet.ros@icloud.com
www.irishwolfhoundz.com

Kennel Gaelforce, 
voortgekomen uit een lang 
gekoesterde droom, liefde en 
passie voor de Ierse Wolfshond

Net geboren

Na drie weken

Kennel Gaelforce is een FCI-geregistreerde kennel, heeft de erecode 
voor fokkers ondertekend van de Irish Wolfhound Club Belgium en is 
onderworpen aan de regels van de K.M.S.H. in België, alsmede aan 
het Verenigings Fokreglement van de Ierdie.

Ook honden kunnen 
verliefd zijn!

Geweldig met kinderen, echter 
nooit zonder toezicht!

Bezoek onze familiekennel en maak kennis met ons en onze honden.  
Bocholt ligt 35 km onder Eindhoven. Bel even 0032 (0)89 20 34 74)

Bezoek onze informatieve website
WWW.IRISHWOLFHOUNDZ.COM
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En een heus parkje voor Zappa

Hier de studio in Hilversum.
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An American in.....

Is ze nu alweer in Nederland? Nee, zo snel gaat dat niet maar er kwamen wel verontrustende verhalen deze
kant op. Ieren die getroffen werden door de Kerstgekte van hun baasjes. En na het zien van enkele foto's
werd het tijd om eens wat navraag te doen. Nee hoor, er gebeurden geen rare dingen en nee, malle verhalen
had ze ook niet. Maar ik kreeg wel de vrije hand om iets te bedenken bij haar foto's. Zo kwam ik bij Jacqueline,
haar Nederlandse vriendin terecht en als een heuse "sister in crime" kwam zij met het volgende verhaal.

Versieringen?
Weet u, Amerikanen zijn altijd 'in' voor iets nieuws.
Cristina, mijn vriendin in Florida, heeft hier ervaring mee / in.

Lis-see is haar jongste import Iertje uit Frankrijk. En Lis-see weet inmiddels ook dat Amerikanen een beetje
vreemd zijn.
Lis-see leeft samen met 2 andere Ierse Wolfshonden, Mooie en Eriens en ook met geredde wasbeertjes,
katten en konijnen, maar wordt soms ook verkleed als zodanig.

3,167 mm
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Met de feestdagen krijgt ze ineens een cape om, een hoed op, een fopbril, lange oren, een gewei! En heel veel
aandacht van alle mensen in haar omgeving. Dat wende heel snel en zo veranderde ze dan van een statig
Frans dametje in een kat, konijn, wasbeer of een rendier.
Tsjonge wat een plezier heeft dat meiske in die 'verkleed'partijtjes.
 
Eriens, de grote man in huis, vindt het ook geweldig om mee te doen en rent de hele dag met de versieringen
rond.  Boodschappen doen? Hij springt met kerstmuts en al in de auto! "Ready to go!"

Weet u, het versieren stopt niet bij de honden en het huis. Ook de mensen moeten er aan geloven.
Zo is er de Ugly Sweater Party. Iedereen maakt dan een Foute Kersttrui.
En dan zorgt de humor en ontspanning bij de mensen voor net zoveel lol als bij de Ieren.

Op het moment dat u dit leest, mag ik kennismaken met deze Amerikaanse traditie.... in mijn eerste zelfge
maakte Ugly Christmas Sweater. Is dat bijzonder of niet?

Dus, ja die heerlijke Amerikanen zijn altijd in voor iets nieuws.Wat wordt het volgende?
Volgend jaar Ierse Wolfshonden met een Ugly Sweater?

Groeten van bofkont
Jacqueline
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Net als elk ander ras met stamboom, wordt de Ierse Wolfshond gefokt volgens de   standaard,

deze standaard kunt u overal vinden. Kort geleden vond ik déze rasstandaard geschreven door een ex-fokker
uit Engeland, Chris Shaw. Ze heeft haar humoristische standaard geschreven aan de hand van de officiële
manier die wordt gebruikt voor het beschrijven van het ras en geschreven vanuit het perspectief van iemand
die leeft met dit ras en weet hoe het dagelijkse leven met een Ierse Wolfshond werkelijk is!
Normen? Welke normen?
 
ALGEMEEN VOORKOMEN
De Ierse Wolfshond is de grootste en hoogste van de windhonden, een combinatie van kracht en snelheid -
met andere woorden: hij kan stelen van grote hoogte, en op een wandeling net wanneer het begint te
stortregenen, zal hij in de verte een haas zien (of iets anders dat daar beweegt - zoals een papieren zak!), en
met geen mogelijkheid krijgt u hem weer bij u. U kunt schreeuwen zo hard als u wil, totdat u doorweekt bent
tot op de huid. Op de terugweg naar u, zijn geliefde eigenaar, zal hij zijn grote kracht en snelheid gebruiken
om u plat in de modder te gooien, terwijl hij extatisch uw gezicht zal aflikken.
 
HOOFD EN SCHEDEL
Lang genoeg om met zijn snuit in de modder te wroeten en breed genoeg om uw elleboog omhoog te stoten
als u een vol kopje koffie in de hand hebt. Pigment moet donker zijn, maar verf, modder en aangekoekt
voedsel is toegestaan.
 
OGEN
Vaak gesloten, maar als ze open zijn zien ze voedsel van een zeer grote afstand. De Ierse twinkeling is
meestal een voorbode van kattenkwaad en ongein.
 
 
 
 
 
 
 
OREN
Helemaal doof voor commando's - maar probeer eens eten uit te pakken wat bedekt is met folie! Oren
kunnen ook onder de modder en boter zitten en alles wat maar erg vies is om in te rollen.
 
GEBIT
Sterk genoeg om stoelpoten te veranderen in filigraan, tapijten in Brussel Kant, en om van bezems, borstels
enz., een   luciferhoutje te maken.
 
NEK
Lang en gespierd - geven de hond het vermogen iets te jatten van een grote hoogte.
 
VOORHAND
Sterk en gespierd - zeer geschikt voor het graven van kuilen, de wortels van rozen en jonge bomen op te
graven, maakt het ook mogelijk voor de hond om de onlangs begraven hamster/kip etc weer op te graven
en te bewaren voor later.
 
LICHAAM
Rug- lang genoeg om de televisie volledig te verbergen. Borst- diep genoeg om in voornoemde kuilen te
liggen.

3,167 mm
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ACHTERHAND

Zeer krachtig, waardoor de hond moeiteloos over het recent gebouwde hek heen kan springen (een tweede
hypotheek kan hierdoor noodzakelijk worden om een extra hoog Heras   hekwerk aan te schaffen) Jonge
honden proberen graag hun kracht uit door oma, of iemand anders, tegen de grond te gooien als ze de deur
komt binnenlopen.
 
 
 
 
 
 
 
VOETEN
Matig groot en vaak alle vier in de lucht of tegen de nieuw geschilderde muur. Moeten groot genoeg zijn om
grote hoeveelheden modder te dragen, die dan kan worden verspreid door het huis. Nagels- lang en sterk
genoeg om plastische chirurgie op uw armen en benen toe te passen wanneer ze veeleisend om aandacht
vragen.
 
 
 
 
 
 
BEWEGING
Vrijwel niet aanwezig als er een commando wordt gegeven. Maar bliksemsnel wanneer de kat van de buren
in de tuin verschijnt of als er eten op tafel komt.
 
STAART
Zeer lang en licht gebogen - moet over de rug gedragen worden in de ring. Thuis moet hij hevig kwispelen
om spulletjes in de kamer omver te gooien en kinderen een mep in het gezicht te geven.
 
VACHT
Ruw en vol modder, takjes, kleverige klitten en andere ongezonde stoffen, het liefst onmiddellijk vóór het
vertrek naar een show om 05:00 uur 's ochtends.
 
KLEUR
Meestal vies bruin (met name op witte plekken), het is niet wenselijk als de natuurlijke haarkleur zichtbaar
is, maar de kleur van elke verf is acceptabel.
 
GEWICHT EN AFMETINGEN
Normaal gesproken erg dun of erg dik, alleen maar op zijn ideale gewicht als het showseizoen eindigt. Veel
te groot om in de gewone gezinsauto te passen, daarom is een derde hypotheek nodig om een Transit of iets
dergelijks aan te kunnen schaffen.
 
FOUTEN
Gehoorzaamheid, goede manieren en intelligentie.
 

3,167 mm
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              KAMP. FEMKE’S FOOTSTEPS COFFEY 

                                                

            TOP IW HOLLAND 2014/2015 

                           

                   BESTE TEEF CRUFTS 2016 

                

  Femke’s Footsteps Irish Wolfhounds       www.irishwolfhound.mysite.com    

  Ankie Somers    Stationsstraat 9    5351NM    Berghem    0031 412 403365  

 footsteps@kpnplanet.nl  
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Wat nadenken

Voor u ligt alweer het laatste clubblad van dit jaar. Wat is ook dit keer alles weer ongelooflijk snel voorbij
gegaan en hoe waar is het als er gezegd wordt dat de tijd sneller lijkt te gaan naarmate je ouder wordt.
 
Zo aan het eind van het jaar ga ik dan ook vaak eens wat nadenken over wat er in het afgelopen jaar allemaal
is gebeurd. De leuke en minder leuke dingen, wat zou ik willen veranderen, wat wil ik graag zo houden.
 
Ik ben er achter gekomen dat ik het heerlijk vind om bezig te zijn met mijn (d)ieren en alles er omheen maar
hoe graag ik ook op dezelfde voet door zou willen gaan, dat gaat niet lukken.
Ook al omdat mijn gezondheid dit niet toelaat en mijn man en kinderen/kleinkind toch echt bovenaan mijn
prioriteitenlijstje staan en daarna uiteraard direct mijn familie, vrienden, honden enz.
Dit was dan ook de reden dat ik besloten had te stoppen met het clubblad, zoals u in het vorige blad heeft
kunnen lezen.
 
Ik hoopte dat er iemand zou zijn die hetzelfde enthousiasme kon opbrengen voor ons ras, de vereniging, het
maken van een leuk blad. Maar helaas, tot op heden heeft niemand zich nog gemeld. Sterker nog, zelfs op
mijn oproep om samen een gezellig dik Kerstnummer te maken met verhalen en foto's van u als Ierdieleden
is geen enkel respons gekomen.
 
Dit heeft mij doen besluiten om dit keer dan ook echt mijn laatste blad te maken met de hoop dat er toch
iemand het over gaat nemen zodat er in Maart weer een nieuw blad bij u op de deurmat zal vallen.
 
Ik wens u allemaal een ongelooflijk fijne Kerst en een heel gezond en gelukkig 2017.
                                                                                                                 Sonja Jansen

3,167 mm
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You ain’t nothin but a Hound Dog! 

De oude Ieren hadden een duidelijke voorkeur voor het benoemen van hun strijders naar de wolfshond of
wolfhound. Het Ierse woord voor hond/wolfhound is 'con'  en kunnen we tegenwoordig vinden in veel popu
laire namen en voornamen, waaronder O'Connor, Connolly/Conneely, Conroy, Connaughton, O'Connell,
Connery, Confry, Conalty en voornamen zoals Conan, Conor, Conn, Connell en nog veel meer. Onze conti
nentale buren hebben daarentegen geen Ierse wolfshonden, zodat ze hun strijders naar de wolf hebben
genoemd en deze kregen dan namen als Ulf, Rudolph, Ralph, Raúl, Adolf, Lovell en zelfs vrouwelijke namen
als Ulrica, Ralphina en Otsana.
 
Het woord "con" was niet bedoeld om letterlijk te worden vertaald aangezien het figuurlijk werd gebruikt om
een   krijger voor te stellen. De naam van de beroemde mythische verdedigers van Ierland in de oudheid, na
Fianna, is te vinden in het huidige embleem van het Ierse leger. Het kan letterlijk vertaald worden als "herten",
omdat herten in de bronsttijd ook vaak de strijd aangaan, maar de term wordt al eeuwen figuurlijk gebruikt
voor soldaat. In feite komt het Engelse woord "soldaat" via het Frans uit het Latijn en betekent letterlijk
gewoon "solide". Solidus was de naam van een Romeinse gouden munt en betekent dat deze is gemaakt van
massief goud en werd gebruikt om strijders te betalen.
 
Het leuke is dat wij natuurlijk regelmatig ierse wolfshonden met dergelijke namen voorbij ien komen. Nu
weten we ook een beetje wat dit betekent.
 
Connor: Iers voor Conchobar letterlijk wolf/hondenminnaar maar betekent eigenlijk patroonheilige van de
krijgers/
Conroy: Iers voor Con RI - de koning van de krijgers, letterlijk koning van de wolfshonden
 
Connolly / Conneely: Iers voor Conghaile dappere krijger.
Connell: Iers voor Conghal (letterlijk wolf/hond dapperheid) woest als een wolfhound.
 
Folan: ". Kleine wolf" Iers voor Faolán bestaat uit het woord Faol "wolf" en een verkleinwoord als achter
voegsel, vandaar
Pheelan: Iers voor Fáelán: Variant van Ierse Gaelic Faolán, wat betekent "kleine wolf."
 
Continentale namen vergelijkbaar met de Ierse "con / Faol" namen ...
 
Ulrica: vrouwelijke vorm van het Midden-Engelse Ulric, wat betekent 'wolf macht. "
Randy: Pet vorm van het Engelse Randall en Randolph, beiden betekenen "beschermende wolf"
 
Rannulf: Frankisch Duitse vorm van Oude Noorse Ránulfr, wat betekent "plunderende wolf."
Alf/Adolf: Modern samengetrokken vorm van Oudhoogduitse Adalwolf, wat betekent "edele wolf."
 
Ethelwolf: Variant van Angelsaksische Aethelwulf, wat betekent "edele wolf."
Lovell: Engels voor Lowell, afgeleid van de Franse bijnaam Louvel voor oude Noorman, wat betekent "
kleine wolf."
Raúl: Spaanse vorm van het Duitse Radulf, wat betekent "wijze wolf."
 
Rudolf: De moderne vorm van Oudhoogduitse Hrodwulf, wat betekent "beroemde wolf."
Rudi: Pet vorm van Duitse Rudolf, wat betekent "beroemde wolf."
 
Ulf: Scandinavische vorm van Oud-Noorse Ulfr, wat betekent "wolf."
 

3,167 mm
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AFBEELDING

FIONN MACCUMHAILL EN ZIJN HOUND
Een sculptuur van Lynn Kirkham die staat op de rotonde bij Ballymany, Newbridge Co. Kildare.
Bron: Irish Medieval History

3,167 mm
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Pitlochry’s Irish Wolfhounds 
Conny & Nico Fernhout 

Rijndijk 29 
4033CH Lienden 

 
tel: +31 344 60 3586 
pitloch@gmail.com 
www.pitlochry.nl 
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Je weet dat je een Ier hebt als...hij jou uitlaat!

*als het geluid van lopend water, maakt dat je opspringt en schreeuwt "BUITEN!"
*er 3 mensen nodig zijn om je hond op de weegschaal bij de dierenarts te krijgen.
*je jouw man/vrouw verbannen hebt van de slaapkamer……. en je nog steeds wakker ligt van het gesnurk.
*je jouw hond uitlaat en iedereen hem bij naam kent, maar jij er geen idee van hebt wie die mensen zijn.
*je geen schalen meer gebruikt voor z'n water maar daar nu de badkuip voor gebruikt.
*je op moet schuiven tijdens het tandenpoetsen, omdat je hond dorst heeft.
*je geleerd hebt om een glimlach op je gezicht te toveren als ze je vragen "Heb je een zadel  voor dat ding?"
*je een breedbeeld tv hebt aangeschaft…………. en je nog steeds niet kunt zien wat er op tv is.
*een vijfjarig meisje aan je vraagt "Waarom laat je dat kalfje uit?"
*je buurman opgewonden vertelt dat hij beren sporen in zijn tuin heeft gevonden.
*je baas tegen je zegt "Als je getrouwd was, dan zou ik de politie bellen!", …… nadat hij je op het werk met
een blauw oog zag!
*jij je hond uitlaat en mensen gauw oversteken om je te vermijden.
*je je hond wilt laten zitten en hij achteruit loopt tot hij een stoel gevonden heeft.
*je hond een tennisbal volledig kan verbergen achter zijn lippen en je met een onschuldige blik aankijkt : Wat?
Ik eet helemaal niets!!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*je een meetlint meeneemt als je een andere auto gaat aanschaffen.
*bezoekers hun edele delen beschermen als ze je huis binnengaan.
*je je hond mee in de auto neemt en je alleen nog rechtse bochten kunt draaien omdat zijn kop op jouw arm ligt.
*iedereen bij het stoplicht naar het heen en weer schudden van je auto kijkt.
*je hond kan zien wat je kookt en je probeert mee te helpen.
*je je hond tussen je benen in bedwang probeert te houden als de deurbel gaat en je een korte  maar snelle
rit naar de voordeur maakt.
*je foto's laat zien van jou naast je hond en mensen zeggen "Je zat daar…..toch?"
*je tegen je bezoek zegt "pas op voor landmijnen", voordat je de tuin ingaat.
*je een sneeuwschop gebruikt als poepschepje!
*je 5 borden op de eettafel zet met alleen 4 stoelen.
*je naar de dierenarts gaat en zij jou een eigen wachtkamer geven
*Dobermans klein lijken.
*jij op de vloer zit omdat de bank bezet is.
*een kus van je hond……..je hele make-up teniet doet.
*je vrienden of collega's niet eens meer vragen hoe je aan die blauwe plek komt.
*je tenminste een keer je voet hebt gebroken doordat jouw hond erop ging staan.
*een Doberman onder jouw zeven maanden oude puppy door kan lopen.
*je kinderen hun gezicht niet meer hoeven te wassen.

3,167 mm
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Hoe weet je of je hond bang is voor vuurwerk?

Het komt er weer aan, het vuurwerk, de vele knallen en helaas ook honden die er echt heel erg bang voor zijn.
 
Ik probeer ieder jaar weer wat nieuwe sites te vinden met ervaringen en tips van hondeneigenaren. Wie weet
zit er iets bij dat helpt.
Ik hoop dat u een rustige jaarwisseling tegemoet gaat en mocht u een oplossing hebben gevonden die helpt
bij uw hond(en) laat het ons weten, zodat een ander er wellicht van kan profiteren.
Onderstaande tekst komt van de Doggo site. Ik raad u wel aan om voorzichtig te zijn met medicatie en
vooraf altijd te overleggen met uw dierenarts.
Op YouTube is een schitterend filmpje (Cheese and Fireworks) te bekijken van een man die zijn honden op
kaas uit een tube trakteert.
 
Leer stress-signalen bij je hond herkennen. Veel mensen hebben geen idee hoe ze kunnen zien wanneer hun
hond bang is. Let op gedrag als:
 
Lage houding, oren plat of opzij
Lippen aflikken, ook wel tongelen genoemd
Hijgen (zonder het warm te hebben)
Geeuwen (zonder moe te zijn)
Overdreven alert zijn
Nerveus en onrustig rondlopen
Niet willen eten
Weglopen
 
 
 
5 do's: tips om je hond te helpen
1. Begin op tijd
Wacht niet tot 31 december om dit probleem aan te pakken, maar begin op tijd met training en andere
opossingen zodat je de angst bij je hond in een vroeg stadium kunt helpen verminderen of zelfs kunt wegha
len. Als je in oktober begint, dan ben je nog mooi op tijd. Verderop in dit artikel vind je een lijst met tips.
2. Train met o.a.een CD met vuurwerkgeluiden = desensiteren
[Vuurwerk CD voor honden] Aanbevolen door gedragstherapeut Monique Bladder zijn de vuurwerk CD's van
2 gerenommeerde Engelse gedragsdeskundigen: Sarah Heath en Jon Bowen. Hun CD's bevatten duidelijk
instructies hoe je ze kunt toepassen bij je hond. Bij de juiste opbouw kun je je hond heel geleidelijk laten
wennen aan de geluiden; dit heet desensiteren. Je kunt de geluiden van deze CD ook gratis downloaden via
de website van Dogs Trust. Download dan ook de handleiding erbij!
Bij vuurwerk spelen naast het geluid ook trillingen, geur en lichtflitsen een rol bij de angst. Mochten de ge
luiden op de CD niet voldoende effect hebben, dan kun je (voor zover mogelijk) deze factoren toevoegen aan
de training.
Hoe je deze vuurwerktraining stap voor stap kunt aanpakken wordt uitgelegd op de website van Monique
Bladder.
3. Laat je hond zelf een veilige plek zoeken
Als het zover is en je hond heeft de behoefte om weg te kruipen, laat dat dan toe. Het heeft geen zin om hem
te dwingen bij je op de bank te komen zitten. Laat het dus aan de hond over wáár hij zich op dat moment het
veiligste voelt. Leg desnoods een deken over de plek waar de hond wegkruipt, dat kan de bench zijn, in zijn
mand, onder het bed etc. Leg desnoods een kledingstuk met jouw geur bij de hond, zodat hij zich extra veilig
voelt.
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4. Ondersteunen met medicatie

Mocht het voor je hond nog steeds te veel zijn allemaal, dan kun je je hond angstverminderende medicatie
geven. Alprazolam vermindert de angst en Diazepam heeft met name verdovend werking. Overleg met je
dierenarts welke middelen je zou kunnen toedienen. (Zolang het maar geen Vetraquil is, zie hieronder.)
Naast reguliere medicatie kun je ook kiezen voor natuurlijke middelen, hiermee dien je wel minstens 4 weken
van tevoren te beginnen. Een natuurgeneeskundige kan je hier heel goed bij helpen!
Evelien van der Waa, homeopathisch-werkend dierenarts te Houten, adviseert naast eerder genoemde op
lossingen ook:
Een andere mogelijkheid is de Adaptil halsband/verdamper. Deze bevat het Dog Appeasing Pheromone, dit
is een synthetisch geruststellend feromoon, dat lijkt op de stof die de moederhond afgeeft tijdens het zogen.
Het zorgt ervoor dat angst, stress en onrust beheersbaar worden voor de hond. Het heeft 2 weken nodig
om in te werken en is oorspronkelijk op de markt gebracht voor verlatingsangst. Bij vuurwerk zie je bij een
aantal honden ook een positief effect.
Psychofarmaca is bedoeld voor honden met ernstige problemen. Het moet worden voorgeschreven door
een dierenarts en altijd gecombineerd worden met gedragstherapie! Clomicalm bevat clomipramine en is
een tricyclisch antidepressivum. Het wordt ingezet bij de behandeling van met scheiding verband houdende
afwijkingen die zich uiten als: kapotmaken en onzindelijkheid. Alleen in combinatie met gedragstherapie! Niet
gebruiken bij mannelijke fokdieren. Selgian bevat selegiline en is een Mono-amine- oxydase remmer. Het
wijzigt de concentraties van dopamine, serotonine, noradrenaline en adrenaline. Het wordt gebruikt bij ge
drags stoornissen van emotionele aard bij honden zoals angst, depressie, asociaal gedrag, veranderingen in
humeur en fobieën. Mag niet gegeven worden aan drachtige of zogende dieren.
Er zijn verschillende homeopathische complexpreparaten, dat wil zeggen met verschillende homeopathische
middelen erin, op de markt voor dieren met vuurwerkangst, zolas: Puur nervositeit, MacSamuel Schrikken
en TAP en Hop Nervositeit. Deze preparaten hebben een positief effect op angst en onrust bij dieren, zoals
angst voor vuurwerk.
Fytotherapie en mineralen: Strezz (Phytonics, NML health) kan ingezet worden bij acute en chronische stress,
zowel fysiek als emotioneel. Het vermindert het gevoel van angst en Puur Rust (Puur serie van NML health)
kan ingezet worden bij : stress, spanningen, nervositeit en onrust; ongewone situaties zoals lang op reis,
vliegen, oud& nieuw
5. Raadpleeg een gedragstherapeut
Vind je het moeilijk om bovenstaande tips zelf toe te passen? Geen nood! Er is altijd wel een professional bij
jou in de buurt, die jou kan helpen.
 
 
5 don'ts: dingen die je absoluut niet mag doen!
1. Gebruik geen Vetranquil
Nog niet zo lang geleden werd dit middel door veel dierenartsen voorgeschreven bij vuurwerkangst. Geluk
kig gebeurt dit nog maar zelden. Vetranquil is namelijk een spierverslapper en als je dit aan je hond zou geven,
kan hij niet meer bewegen en wegkruipen als hij daar behoefte aan heeft. De hond lijkt rusitg in zijn mandje
te liggen, maar in feite is de hond nog steeds doodsbang voor het vuurwerk! Het lijkt voor het baasje dus
alsof dit middel werkt, maar dat is allerminst het geval! Dit medicijn kan zelfs een averechts effect hebben,
dus gebruik het alsjeblieft niet!
2. Pas de techniek "flooding" niet toe
Je hoort wel eens dat het goed is om de hond te confronteren met zijn angst. Flooding is a.h.w. het onder
dompelen in hetgeen waar de hond bang voor is. Dit kan de angst alleen maar verergeren met alle gevolgen
van dien.
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3. Geen groepscursus vuurwerktraining

Omdat het heel belangrijk is om de stress-signalen bij een hond goed in de gaten te houden is het geen goed
idee om dit in groepsverband te doen. Een instructeur kan onmogelijk iedere hond individueel in de gaten
houden. Het kan dan gebeuren dat een hond zo bang wordt dat de angst alleen maar verergert.
4. Overdreven veel aandacht schenken aan de angst
Schiet niet door in je behulpzaamheid. Natuurlijk moet je je hond helpen door je hond te laten merken dat je
er voor hem bent. Maar voorkom dat je overdreven gaat troosten, knuffelen en aaien, want hiermee wakker
je het angstgedrag alleen maar aan. Behandel je hond niet als slachtoffer met uitspraken als "Ahhh wat erg
allemaal, dat vuurwerk is ook zooo eng!" Hiermee bevestig je de angst.
5. Negeren van de angst
Wat is dan wel de bedoeling? Laat de hond lekker tegen je aanliggen als hij daar behoefte aan heeft. Probeer
hem af te leiden en gedraag je opgewekt. Als je hond fysiek contact zoekt, biedt dat dan ook aan. "Kom er
maar lekker bij liggen hoor!"
Welke voorbereidingen kun je treffen?
De ideale bezigheid om 12 uur
Bereid van tevoren een aantal leuke en ingewikkelde hersenwerkspelletjes voor voor je hond! Het zal hem
afleiden van het geknal. Voor inspiratie en voorbeelden kun je lid worden van deze Facebookgroep: Hersen
werk voor honden
Op tijd in huis halen: je kunt je hond ook zijn favoriete snack geven, een gevulde Kong, een bot of gedroogde
kauwsnack. Op deze manier is het hond bezig met iets anders en hopelijk vergeet hij dan voor even de gelui
den om hem heen.
[20-klapper]
Op deze foto van Service4Dogs: een '20-klapper' gevuld met lekkers voor urenlang speelplezier!
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Massage en bandages

Van Kynomassage kregen we de volgende tips: door middel van massage kun je je hond laten ontspannen.
Begin hier niet op oudejaarsavond mee, maar oefen dit eerst zodat je hond er aan kan wennen. Probeer deze
ontspanningsplekken en acupressuurpunten voor meer ontspanning:  Zie de foto's op de vorige pagina.
 
Zoek de voorkant van het borstbeen op, zet je duimen een vingerbreedte ernaast, druk je duimen zacht in het
weefsel en draai rondjes
voel het kaakgewricht en masseer deze met je duimen met cirkelstrijkingen
zoek de schedelrand op, druk je duimen zacht in het weefsel en draai rondjes, werk daarbij de hele schedel
rand af
ondersteun het oor met je vingers aan de binnenzijde van het oor en geef druk met je duim aan de buitenzijde
van het oor, strijk van ooraanzet naar oorpunt.
 
Oefen deze technieken op tijd, zowel in huis als buiten huis, zodat je hond er aan kan wennen. Als je ze op het
moment van vuurwerkangst inzet, gaat het niet werken. Val je hond er niet mee 'lastig' als je hond in een tè
heftige emotie zit.
Raadpleeg voor deze honden altijd een gedragstherapeut. Werk opbouwend van zachte naar stevigere druk,
als je meteen te hard werkt kan de hond het onprettig vinden of een reactie krijgen op het zenuwstelsel,
bijvoorbeeld misselijk worden.
Ook bandages of een Thundershirt kun je inzetten bij angst mits dit goed wordt toegepast.
 
Lezingen en workshops over vuurwerkangst
Tijdens de laatste maanden van het jaar worden er door het hele land lezingen georganiseerd over vuurwerk
angst. Informeer o.a. bij dierenartsen en gedragstherapeuten in jouw regio of ze een lezing geven.
 
Wat kun je op de dag zelf doen?
Je hond uitlaten op oudejaarsdag?
Op veel plekken in ons land begint men al vroeg met het afsteken van vuurwerk. Als jouw hond bang is voor
vuurwerk dan is het een kwelling om naar buiten te gaan. Dwing je hond niet!
Houd de wandelingen kort
Wandel desnoods op een afgelegen plek waar geen vuurwerk wordt afgestoken
Kies een tijdstip waarop het rustig is
De avondwandeling kun je desnoods geheel overslaan en de hond alleen even snel in de tuin laten plassen.
Bach bloesems
Bach bloesem Rescue Remedy kan een ondersteuning zijn voor honden met vuurwerkangst.
 
Spiegelen
We kregen een aantal goede tips van Yvette van Veldhuijsen van Hondenschool Alert:
Ga lekker met je hond op de grond op een matras liggen, lees bijvoorbeeld een boek zodat je hartslag zo
rustig mogelijk wordt, honden spiegelen dat. Als je je boos maakt over vuurwerk, levert dat bij je hond stress
op.
Je kunt er ook voor kiezen om 's-nachts beneden te slapen bij je hond. Als je dat een aantal keren per jaar
doet, dan zullen ze het ook niet gaan associëren met vuurwerk en met stress.Ook gebruik ik de dog relaxing
music gewoon van Youtube. Dat heb ik ze aangeleerd in een voor hun saaie situatie. Ik ben thuis aan het werk
en heb geen aandacht voor ze. Voor hun is dog relaxing music dus verbonden met "ik ga maar een dutje doen
want het is toch een paar uur saai."
                                                                                                                                  Bron: Doggo
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Mijn gezin en ik

wonen in een 120 jaar oud houten huis, met onze twee
wolfshonden, in het oude gedeelte van Noorwegens
op één na grootste stad, Bergen. We hebben geen tuin
maar de stad Bergen is bekend als de poort naar de
fjorden en de zeven bergen rond de stad bieden grote
mogelijkheden om te wandelen en hiken in de buurt
van waar we wonen. We zijn bevoorrecht om al deze
ongerepte natuur voor onze deur te hebben.
 
Ik werk op wisselende tijden en zo heb ik vaak 's
ochtends vrij en kan ik de honden 2-3 keer per week
meenemen met een kabelbaan naar het eerste pla
teau en dan lopen we van de ene berg naar de volgen
de en weer terug naar huis. De honden kunnen hier
het grootste deel van het jaar loslopen want we
hebben het hele gebied voor onszelf in de vroege
uurtjes.

3,167 mm

Wij hebben altijd de honden bij ons waar we ook
naartoe gaan. Naar het werk, naar voetbalwedstrij
den enz. Ze genieten niet alleen van de natuur, maar
zijn ook goed gewend aan het drukke leven in een stad.
Zij gaan op kabelbanen, trams, bussen en bevinden
zich tussen alle soorten mensen en in allerlei situaties
zonder enig probleem.
 
 

Anne-Birgitte Larsen is journaliste maar maakt
bovendien prachtige foto's, zij woont in Bergen,
Noorwegen.
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Ik heb vele jaren gewerkt met foto's op het nieuws
bureau van een lokale krant, maar de komst van
Haggis in ons leven zorgde ervoor dat ik zelf meer
begon te fotograferen.
 
Haggis was de zachtste van de reuzen, aanhankelijk
tegen wie hij liefhad, tolerant ten opzichte van alle
anderen. Hij deed niets liever dan liggend op een
bergtop de omgeving te bekijken en blijbaar te genie
ten van het uitzicht. Hij was altijd bij ons, waar we ook
gingen en had een gave voor het raken van mensen
diep in hun hart.

Haggis was onze eerste wolfshond maar zeker niet
onze eerste hond. Maar geen van onze eerdere erva
ringen konden ons voorbereiden op de manier waar
op hij ons leven heeft beïnvloed, hij raakte ons hart
en veranderde alles. En hoewel we wisten dat de dag
zou komen dat hij er niet meer zou zijn, kon ook niets
ons voorbereiden op de leegte die hij zou achterlaten
in ons leven en onze harten.

Hij liep elke dag met ons door het centrum van de stad
en kreeg veel aandacht van de lokale bevolking en
toeristen. Hij behandelde vreemdelingen met toe
geeflijkheid, zelden opgewonden, maar liet zich altijd
op zijn rug kloppen of aaien.
Omringd door 100 Japanse toeristen, bleef hij nog
steeds waardig en verdraagzaam. Hij was een prach
tige ambassadeur voor ons ras en alles zoals ik geloof
dat een wolfshond zou moeten zijn.

We verloren onze geliefde Haggis (N CH S CH Åkerö's
Wolf Harry) op 6-jarige leeftijd deze herfst aan reci
diverende pneumonie (primaire ciliaire dyskinesie*(P
CD)).
We missen hem nog elke dag ..
 

*PCD is een aandoening waarbij de trilharen niet of
onvoldoende werken, omdat ze een andere vorm
hebben. Zo kunnen ze de luchtwegen niet goed
schoonhouden met als gevolg terugkerende longont
stekingen. Red.
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Nu hebben we een 12 weken oude pup genaamd
"Lyder" (Umberleigh O'Marksbay) en een 2,5 jaar
oude man genaamd "Gatsby" (Great Gatsby Caer
Dallben).

Voor het fotograferen van onze honden houd ik altijd
mijn iphone bij de hand. Ik geniet ervan te proberen de
honden in verschillende situaties vast te leggen.
Ofwel in de wijdsheid van de bergen of in grappige
dagelijkse situaties die we allemaal meemaken bij het
delen van ons leven met deze geweldige en zeer
speciale wezens.

 
Ik geloof dat als je je echt toelegt op het nemen van
foto's, je ook meer aandacht gaat besteden aan wat
er gebeurt in de wereld om je heen en in je leven. Ik
probeer dingen natuurlijk te houden en laat de honden
zelden poseren.
Ik wil in mijn foto's het liefst hun natuurlijke schoon
heid en persoonlijkheid vastleggen. Gewoon zoals ze
zelf zijn. Dit is niet moeilijk, maar vraagt om twee
belangrijke zaken: vertrouwdheid met je honden en
geduld.

 
Het geeft me ook de mogelijkheid om ze te observeren
en ze echt te zien als individuen en ik denk dat mijn
beste foto's steeds de spontane foto's zijn. Het foto
graferen van de honden geeft me een gevoel van
verbondenheid met hen en ik hou ervan om te kijken
naar foto's van onze vele, vele wandelingen. Ik heb
nooit echt begrepen wat een schatten deze foto's zijn,
vóórdat we onze eerste jongen verloren. Ik denk dat
als je de foto's bekijkt die ik op Instagram (@Haggisen)
en Facebook van hen heb gepubliceerd, iedereen een
vrij helder beeld van hun verschillende persoonlijkhe
den kan krijgen.
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Haggis

Haggis was de koning. Waardig en kalm - bijna lui - maar met een groot gevoel voor humor als je hem en zijn
manieren kende.
Gatsby is onze familieclown, altijd druk en iets van plan. Een echte dondersteen. Geen moment rustig.
Onze nieuwe puppy "Lyder" is nog zo nieuw voor ons, dat we nog niet zijn ware persoonlijkheid hebben ontdekt.
En hij is zwart, dus dat zal voor mij voor een nieuwe uitdaging zorgen bij het fotograferen.

Zonnige, heldere dagen zijn niet mijn favoriet bij het nemen van foto's.
Ik hou van mist, regen en zware luchten. Ik vind dat het weer en ruige landschap van het westen van Noor
wegen past bij de stoere look van de Ierse Wolfshond.
"Gelukkig" hebben we per jaar gemiddeld 250 dagen met regen hier in Europa's meest regenachtige stad,
dus dat is geen probleem!**

Ik wens u een vrolijk Kerstfeest en een rustig en inspirerend Nieuw Jaar met misschien als goed voornemen
het nemen van meer foto's van al uw prachtige wolfshonden in Nederland.
                                                                                                                                          Anne-Birgitte Larsen
 
**De stad viert jaarlijks in oktober het Regenfestival, met een regenjas- en parapluparade.
De vele parapluautomaten die overal in de stad te vinden zijn, zijn hier beslist geen overbodige luxe. Bron:
Wikipedia

3,167 mm
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Kalender

Ook voor 2017 heeft Cailin Small weer een kalender gemaakt.
Liefhebbers kunnen haar vinden op Facebook of anders via dit clubblad.

3,167 mm
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Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw hond 
kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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De huisregels van uw hond

Zo nu en dan zie ik er weer een stel voorbij komen, regels waaraan wij ons als goed opgevoede ierenbezitters
dienen te houden.
 
Altijd weer leuk om nog eens te lezen.
 
Als ik het leuk vind, is het van mij.
Als ik het in mijn mond heb, is het van mij.
Als ik het van je kan afpakken, is het van mij.
Als ik erbij kan, is het van mij.
Als ik het een tijdje geleden had, is het van mij.

Als het van mij is, zal het nooit van jou zijn.
Als ik op iets zit te kauwen, zijn alle stukken van mij.
Als ik het het eerst zag, is het van mij.
Als je speelt met iets en je zet het neer, wordt het automatisch van mij.
Als het op de vloer ligt, is het van mij.
 
Als het op de tafel ligt en je niet kijkt, is het van mij.
Als het lawaai maakt, piept, zingt, of danst, is het van mij.
Als het echt yucky en modderig en walgelijk is, is het van mij.
Als het wegloopt van mij, is het van mij.
Als het stilstaat, is het zeker van mij.

Als het eetbaar is, is het van mij.
Als het niet eetbaar, is het nog steeds van mij.
Als het klein en harig is en miauwt, is het van mij.
Als het veren heeft, krijst en vliegt, is het van mij.
Alle teddyberen zijn de mijne!

3,167 mm

ALLEMAAL VAN MIJ
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Ch. Skibberdeen’s Ardna

SKIBBERDEEN’S
  IRISH WOLFHOUNDS

  Ch.  Skibberdeen’s Rudolph

Skibberdeen’s Bryanne

Christa Hermsen
Waalbandijk 47

6669 MB Dodewaard
tel: 06 18689835 

info@skibberdeens.nl
 http://www.skibberdeens.nl
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Parade

Macnas (Iers voor 'Joyful Abandonment ") is een groep gevestigd in het gebied Visserij in Galway, Ierland, die
openbare optredens verzorgt. De optredens zijn uitbundig, kleurrijk en een groot spektakel. De groep is in
vloedrijk geweest in het veranderen van de aard van volksvermaak in Ierland en heeft dan ook vele navolgers
voortgebracht.
Ze worden wel de verhalenvertellers genoemd, dit doen ze door beeld, geluid en performance.
Ze zijn opgericht in 1986 en men ziet ze nu in meer dan 20 landen over de hele wereld. De parades vormen
het middelpunt van Halloween, St. Patrick's Day en Art Festival festiviteiten in de stad Galway. Grote men
senmassa's verzamelen zich om dit evenement mee te maken.
 
 
Ik ontdekte een beschrijving van zo'n parade in Ierland.
Zodra de verschillende groepen bij elkaar zijn gaan ze door de stad naar het verzamelpunt. Hier ligt wel een
heel bijzondere deelnemer, "Tiny", te wachten. Tiny is een ruwharige grijze Ierse Wolfshond van onbepaalde
leeftijd, iets meer dan dertig voet lang ongeveer. De mannen staan klaar, een team van dertien "handlers".
 
Binnenin stonden drie sterke mannen met een soort harnas met gordel, een aan het hoofd, een voor het
middenlichaam en een voor de achterhand, om de hond te ondersteunen. Er liepen ook nog vier "voetgangers
", één voor elke poot. Om de hond in balans te houden waren er enkele scheerlijnen gespannen. Dit om te
voorkomen dat "Tiny" om zou rollen en in het publiek terecht zou komen.
 
De kwaliteit van de foto's van Tiny is helaas niet geweldig maar u krijgt toch een beetje een beeld van de
enorme omvang van dit beest.
 

3,167 mm
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In ons vorige blad

kon u al lezen over hulphonden en over het geweldige werk dat ze doen.
Misschien heeft u zich, net als ik, wel eens afgevraagd of elk ras hiervoor geschikt zou zijn?
En natuurlijk onze ier, zou hij/zij dit kunnen en, ook erg belangrijk, willen?
Een paar jaar geleden heb ik u al eens kennis laten maken met een ier in Amerika die samen met zijn baasje
naar de bibliotheek ging om kinderen te stimuleren hardop te lezen. Als beloning kregen ze dan bij een bepaald
leesniveau een t-shirt bedrukt met deze hond. Na het lezen mochten ze lekker met hem knuffelen op een
grote deken. Schitterend natuurlijk.
 
We weten ook van ieren die meegaan naar zorg- en bejaardeninstellingen en daar geweldig werk verrichten
omdat ze zo meegaand, liefdevol en rustig zijn. Altijd in voor knuffels en troost bieden door hun machtige
hoofd op een schoot of een bed te leggen. En dan maakt het niet uit of de persoon die hem knuffelt, hierbij
een herinnering krijgt aan een tijd, heel lang geleden, toen ze haar paard aan het verzorgen was. Deze persoon
werd blij van dat enorme lieve hoofd in haar handen en glom van blijdschap over haar hele gezicht.
 
Maar ieren die wasmachines aanzetten? De vaatwasser? Ja, de vaat erin even voorwassen? Geen enkel
probleem. Lichtknopjes aan- en uitdoen? Dit zijn geen dingen die we onze ier snel zullen leren. Is hij er dan
niet geschikt voor?

3,167 mm

 
Volgens Katie Ashby van Legendary Service Dogs is ieder ras op zijn eigen manier geschikt als hulphond.
Maar het hangt natuurlijk af van de behoeften van een cliënt of een hond daaraan kan voldoen. Ook is een
zekere interactie tussen hond en cliënt belangrijk.
En zoals u in ons vorige nummer al kon lezen, zijn er enorm veel verschillende soorten hulp die de hond kan
bieden.
 
Zo kwam ik een artikel tegen over een 3-jarige jongetje dat autistisch is. Hij kon nooit een hele nacht doorsla
pen, bleef maar huilen en schreeuwen, had nachtmerries. Maar nu heeft hij een hulphond om hem te helpen.
Deze hond is opgeleid als een autisme-hulphond. En hij jaagt letterlijk de nachtmerries weg. Als het jongetje
boos is of te gespannen, leidt hij hem af door tegen hem aan te stoten of hij brengt hem een stuk speelgoed.
De hond heeft gewoon een geweldig kalmerend effect op zijn baasje.
 
Hoe ik bij Legendary Service Dogs terecht kwam? Ik ben altijd weer nieuwsgierig naar nieuwe verhalen,
vooral als ze over de ier gaan. Tijdens het rondneuzen op internet kwam ik een heel bijzonder filmpje tegen
waarbij een ier zijn eigenaar heel voorzichtig met zijn rug wegduwde bij een situatie die voor hem/haar be
angstigend en daardoor erg stressvol was.
Deze hond bleek Remi te zijn, de ier waarover het gaat in dit verhaal.
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Waarom een Ierse Wolfshond?
Ik wilde al meerdere Jaren een Ierse Wolfshond en heb toen Remi genomen als huisdier.
 
Wat maakt hem zo bijzonder voor dit werk?
Remi begon uit zichzelf te reageren op mijn medische conditie. Toen mijn conditie verslechterde overwoog
ik om hem als hulphond te nemen. Zo zou hij mijn aanvallen bewust onderbreken om zelfverwonding te
voorkomen. Wanneer ik dan weerstand geef, fungeert Remi heel natuurlijk als fysieke barrière tussen mij
en dat wat de aanval triggert.
 
Wat is het verschil tussen hem en andere hulphonden?
Remi kan de lichten aandoen tijdens mijn slaapverlamming, daarnaast gebruikt hij zijn lijf om mij voorzichtig
uit een bepaalde situatie te halen indien nodig, zonder dat hij op zijn achterpoten hoeft te staan en zijn grote
poten op mij moet zetten. Hij heeft een kalme persoonlijkheid en is van nature rustig en vastberaden. Hoewel
hij ‘tijdens het werk’ zich bewust is van andere mensen en zijn omgeving, blijft Remi gefocust en toegewijd
aan mijn behoeften.
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Kunnen Ierse Wolfshonden voor meerdere problemen gebruikt worden of hebben ze hun eigen
specialiteiten?
Ierse Wolfshond hebben, net als elk ras, hun voor- en nadelen. Ieder individu binnen het ras heeft zijn eigen
sterke en zwakke punten.
 
Hoe gaat het proces in zijn werk?
Het proces brengt veel werk met zich mee. Legendary Service Dogs begint met een persoonlijk gesprek om
de behoeften van het individu te bepalen. Vervolgens ga je proefdraaien met een servicehond (dit biedt de
individu de mogelijkheid om met een volledig opgeleide hulphond te werken en om te zien of dit echt de
juiste beslissing is en om te ervaren hoe het is).
Dan wordt een kandidaat-hulphond geëvalueerd om te zien of hij heeft wat nodig is om de druk en de ver
antwoordelijkheden aan te kunnen en daarna begint de training.
 
 
Het kan 2 jaar duren om een hond volledig te trainen
tot hulphond. Legendary Service Dogs werkt erg hard
aan het opbouwen van een relatie tussen de hond en
de handler. Zij moedigen de hond aan om zelf
beslissingen te nemen, zodat als de persoon
onbekwaam is, de hond het vertrouwen en de kennis
heeft om te doen wat nodig is om hem te helpen.
Als u een hulphond overweegt, raad ik een gesprek
met een professionele hulphondentrainer aan.
 
Dank je wel, Katie en Stephanie
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AISLING WOOD 

A. van Denderen
Roosbergseweg 23
4854 PL BAVEL
T: 016 143 11 04
E: the_irish_wood@planet.nl
W: www.aislingwood.com

3,167 mm

FEMKE'S FOOTSTEPS 

A. Somers
Stationsstraat 9
5351 NM BERGHEM
T: 0412 403365
E: info@aquadog.nl
W: www.iriswolfhound.mysite.com

3,167 mm

GAELTARRA EIREANN 

J. en S. Jansen
Stroetweg 1
7135 JW HARREVELD
T: 0544 48 78 27
E: info@gaeltarra.nl
W: www.gaeltarra.nl

3,167 mm

HUGE PROMISE

Y. en J. Buijvoets
t Looweg 3-5
6971 KG OEKEN
T: 0575 56 29 92
E: janbuijvoets@online.nl
W: www.hugepromise.com

3,167 mm

JASKRALJA'S

J. Gommans-Ramaekers
Pastoor Vullinghstraat 59
5985 PH GRASHOEK
T: 077 307 19 22

3,167 mm

Oet Kepél

W. en M. Marijnissen
Langhout 5
5993 RC Maasbree
T : 0773073158
E : iw@oetkeppel.nl
W : www.oetkepel.nl

3,167 mm

OF GAELFORCE

J.Ros-Glerum
Kabienstraat 11
B 3850 Bocholt
T : 0032 89 20 34 74
E : jet.rod@hotmail.com
W : www.irishwolfhoundz.com
 
 

3,167 mm

OF SHENGAIL 

E.Drenthen
Venloseweg 2
6031 ST NEDERWEERT
T:0495-586254
E: eric.drenthen@oliecentrale.nl

3,167 mm

PITLOCHRY'S

E.C.Fernhout-Schildt
Rijndijk 29
4033 CH LIENDEN
T: 0344 60 35 86 / 06 1002 98 70
E: pitloch@xs4all.nl
W: www.pitlochrys.nl

3,167 mm

QUINSIALYN

Sanne Bosman
De Kar 28a
7381 BX KlARENBEEK
T: 06-2826 5283
E: sannembosman@hotmail.com
 

3,167 mm

SKIBBERDEEN'S

C. Hermsen
Waalbandijk 47
6669 MB DODEWAARD
T: 06 18 68 98 35
E: skibber@planet.nl
W: www.skibberdeens.nl

3,167 mm

Van de Tortelduif

Hennie Bosman-van Rooijen
1e Tieflaarsestraat 15
4182 PC Neerijnen
T :0622547076
E :info@vandetortelduif.nl
W:www.vandetortelduif.nl

3,167 mm
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

• Cavom bevat alle essentiële
 voedingsstoff 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
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