Canis Cunerae
voorjaars –

Novum – 2013

Met frisse moed 2013 in.
Europa en daarmee Nederland voelt steeds meer de recessie maar Canis Cunerae gaat onverdroten
verder. Het motto is nog altijd “morde et noli dimiterre”.
Gelukkig hebben we met de honden weinig met banken en overheden te maken?
Nou ja buiten de hondenbelasting en locatie zaken dan.
En voor de rest is het gewoon een zaak van doorgaan en je niet gek laten maken.

Contributie/lesgeld.
In de vorige Novum meldden wij dat we, gezien bovenstaande en de betaling die wij aan de Gemeente
moesten doen, helaas onze contributie wat moesten aanpassen, deze betaling kostte ons namelijk ons
“spaargeld” van de laatste jaren.
Wat toen helaas tussen wal en schip is gevallen is de volgende regel.
Om de pijn van de verhoogde prijzen wat te verzachten hebben we een kortingsregeling in het leven
geroepen voor iedereen die met meer dan één hond, meer dan één combinatie uit hetzelfde gezin, of
meer dan één cursus wil lopen. Deze regeling gaat per 1 februari 2013 in.
Dat scheelt toch weer wat?
Oja, en voor de vooruitbetalers onder jullie (iedereen toch?), het tweede kwartaal 2013 gaat in op 1 april
en gaat €72,00 kosten.

(Advertentie)

Gezocht:
Hondenliefhebbers die (intern bij ons) opgeleid willen worden tot assistent/instructeur
bij Canis Cunerae.
Met de nieuwe locatie op Remmerden die er aan komt gaan we te zijner tijd onze activiteiten ook
uitbreiden. Er is gelukkig in de regio steeds meer belangstelling om de honden op te voeden, maar ook
voor de verschillende vormen van hondensport. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan speuren,
groepsgewijze dogdance, en de Canadian Rally-O die wij aan het opzetten zijn.
Om dit goed voor te bereiden en omdat een van onze eisen cq voorwaarden is dat al onze instructeurs
goed opgeleid dienen te zijn moeten we daar nu al mee beginnen.
Voordeel voor (toekomstig) instructeurs en assistenten, je kunt gratis hondencursussen volgen!
Heb je hier interesse in of vragen over? Bel of mail dan even!

De Demo en Doe Dag
Op 23 maart hebben wij een Demo en Doe Dag, hier geven we demo’s in Canadian Rally-O, Freestyle
Dogdance, Praktijk Speuren en Behendigheid.
Je kan tijdens de demo’s zien wat deze takken van hondensport nu inhouden, en het is dan de
bedoeling dat je zelf gelijk met je hond kunt proberen of een van deze disciplines iets voor jou en je hond
is.
Alvast een kleine uitleg per sport:
Canadian Rally-O, Canis Cunerae is (nog) de enige hondenschool in Nederland die deze tak van
hondensport bedrijft. Maar wij denken dat dit gauw naar andere hondenscholen zal uitbreiden.
Is de “gewone” Rally-O een beetje vergelijkbaar met het alom bekende Gedrag en Gehoorzaamheid,
alleen dan wat speelser en leuker, komen er bij Canadian Rally-O ook nog een aantal oefeningen uit de
behendigheid en voor “werkende honden” bij. Het totaal is dan nog leuker, maar het blijft wel “hoge
school” hondentraining.
Freestyle Dogdance, dit is totale teambuilding met je hond. Geweldig om zo intensief met je hond bezig
te zijn. En je kunt dit zo dol maken als je zelf wilt. (Mits niet gevaarlijk voor mens of hond). We beginnen
hierbij met een achttal basis oefeningen zoals de weave, de twist, de rond ,etc. En meteen je eigen
muziek erbij kiezen om een kuurtje op te zetten want ja, we sluiten deze cursus af met een echte demo
die je dan zelf gaat geven.
Behendigheid, wellicht het bekendste onderdeel in de hondensport. Ook geweldig leuk voor baas en
hond om te doen. Kost wel wat conditie maar dat bouw je dan samen wel op gedurende de cursus?
Bij Canis Cunerae zijn wij ook hierbij heel verantwoord bezig, wij letten dan ook erg op gezondheid van
hond en baas door bijvoorbeeld stretch en ttouch oefeningen.
We hebben hier drie klassen in namelijk de Debutanten (beginners), de A’s (hebben al een beetje
ervaring) en de veteranen (oudere honden of honden/bazen met een lichamelijke niet-pijnlijke
beperking).
Speuren in de Praktijk.
U leert uw hond een spoor uit te werken, voorwerpen op of net naast het spoor aan te wijzen, en zelfs
een persoon op te sporen. Alle honden met een neus kunnen speuren!
Voor bovenstaande geldt natuurlijk wel, deelname alleen met een opgevoede, gehoorzame hond.

Inschrijving voor bovenstaande Specials is nu open
De inschrijving voor Behendigheid, Canadian Rally-O en Doggy Dance, de zogenoemde Specials, is
weer geopend.
Helaas hebben we dit voorjaar geen Speuren, misschien een volgend seizoen wel weer.
Voor de Specials geldt ook de kortingsregeling die we al eerder noemden.
Alle inschrijvingen sluiten op 31 maart of zoveel eerder als de groepen vol zijn.
Behendigheid
We beginnen donderdag 4 april van 19:30 - 20:30 met een combigroep bestaande uit:
- Debutanten (beginners, nog nooit iets met behendigheid gedaan, of eerder Debutanten gelopen maar
doen dat beter nog eens, dit laatste in overleg);
- Veteranen (honden van 8 jaar of ouder, of hond en/of geleider met een lichamelijke beperking,

acceptatie in overleg, indien gewenst eerst een proefles van 7,50 Euro).
Van 20:45 - 21:45 loopt daarna de A-groep (eerder Debutanten gelopen, of elders aantoonbare ervaring
opgedaan) /A*-groep (eerder al minimaal één keer A gelopen).
Deze groepen hebben hun laatste les op donderdag 13 juni 2013.
Alle groepen hebben hun afsluitende onderlinge wedstrijdje (veteranen: doorloop) op zaterdag 22 juni
2013.
Freestyle dogdance
De eerste les is op woensdag 3 april, laatste les op woensdag 19 juni, en het geheel wordt afgesloten
met een zelfbedacht showoptreden op zaterdag 22 juni na de wedstrijdjes Behendigheid.
Dit is wel onder voorbehoud van voldoende deelnemers, want met minder dan 4 gaat de cursus niet van
start. En met 8 deelnemers is de groep vol!
Nadere informatie kunt u altijd opvragen per e-mail (voorkeur), of per telefoon (0317 - 62 15 16).
Inschrijven kunt u via hetzelfde e-mail adres, inschrijving moet uiterlijk op 31 maart 2013 en betaling
vóór aanvang van de cursus binnen zijn.
Canadian Rally-O, heeft een open inschrijving en instroom voor honden van minimaal 6 maanden oud.
Is de normale Rally-O een beetje vergelijkbaar met het alom bekende Gedrag en Gehoorzaamheid,
alleen dan wat speelser en leuker, komen er bij Canadian Rally-O ook nog een aantal oefeningen uit de
Behendigheid bij. Het totaal is dan nog leuker, maar blijft wel “hoge school” hondentraining.

Hondenbeleid en -belasting in Rhenen.
Zoals U misschien al gezien heeft is voor 2013 de hondenbelasting met ongeveer 50% verhoogd.
En verandert er verder niets aan het hondenbeleid.
Als hondenschool Canis Cunerae hebben wij daar enorm tegen geageerd. En zaten dan vaak als een
soort don Quichot bij de raadsvergaderingen.
Laatste ontwikkeling:
Op 24 januari 2013 heeft het Gerechtshof in Den Bosch uitspraak gedaan in een hoger beroep
procedure. Deze uitspraak is van belang voor hondenbezitters omdat het gerechtshof van mening is dat
hondenbelasting heffen t.b.v. de algemene middelen in strijd is met Art. 1 van de grondwet!
De opgelegde aanslag werd vernietigd.
Hondenbelasting mag wel indien de opbrengsten gebruikt wordt t.b.v. de hond.

Daarom is het raadzaam om wanneer U de aanslag hondenbelasting 2013 ontvangt hiertegen bezwaar
aan te tekenen.
De kans is namelijk redelijk aanwezig dat de Gemeente deze zal moeten retourneren als U tijdig (binnen
zes weken) bezwaar heeft aangetekend.
Voorbeelden van bezwaarschriften vindt U op onze site www.canis-cunerae.nl.

Locatie nieuws of ouds
We hebben onlangs weer een vergadering met Wethouder van Leeuwen gehad over de nieuwe locatie
waarbij de Gemeente Rhenen toch weer probeerde om ons enkele kosten van de procedure en
onderhoud omliggende terreinen in de maag te splitsen.
Dit is niet conform de uitspraak van de Rijdende Rechter en uiteraard hebben wij dit niet geaccepteerd.
Maar misschien is hier een vorm van (landelijke) subsidie mogelijk maar dat moet men bij de Gemeente
Rhenen nog uitzoeken. In ieder geval zullen wij eventuele extra kosten niet accepteren.
Op maandag 4 maart 2013 zou er een volgende vergadering met Wethouder van Leeuwen zijn, maar
omdat deze wegens “zondagsrust” plotseling is opgestapt is deze naar “een latere, nog te noemen
datum” verplaatst. Oftewel, wanneer er een nieuwe wethouder is aangesteld, deze de zaak heeft
bekeken en belezen, dan kunnen we weer verder.
Een wel hele grote optimist zal nu misschien nog denken dat we de door onze Burgemeester genoemde
datum van mei 2013 nog gaan halen?
Maar ik denk dat dit dan wel 2014 zal worden.
En dan dient ondertussen zich het probleem van de bouwplannen huidige locatie Pako medio september
2013 weer aan.
Twaalf en half jaar verder en niets veranderd, het lijkt de MelkUnie wel?
http://www.marketingfacts.nl/berichten/back-to-the-future-met-de-melkunie-koeien

Alweer bijna een jaar geleden.

Doppen
Bij onze club keet staat een emmer waar wij doppen van flessen verzamelen tbv opleiding pups tot
blindengeleidehond.
Waar gaat het om?
De bedoeling is om zo veel mogelijk SCHONE hardplastic doppen in te zamelen om 1 of meerdere pups
een opleiding te kunnen laten volgen.
Deze spaaractie wordt landelijk gehouden.
Hoe gaat het in zijn werk?
Even als voorbeeld:
Voor 1 puppy zijn 10.000.000 dopjes nodig.
Deze dopjes worden gesmolten en tot pallets gemaakt.
Daarna worden deze pallets opgekocht en het geld is voor de blindengeleide puppy om de opleiding te
kunnen volgen.
U weet allemaal dat deze opleidingen erg duur zijn, op deze manier wordt er een handje geholpen door
geen geld maar doppen te verzamelen.
Dopjes die geschikt zijn
 Dopjes van flessen frisdrank
 dopjes van flessen mineraal- en spuitwater
 dopjes van melkflessen
 dopjes van flessen fruitsap
 dopjes van pakken vruchtensap, vla, yoghurt, frisdrank
 dopjes van flessen voor sportdrank en water
Komen niet in aanmerking:
 dopjes van wasproducten, shampoos, lotions, cosmeticaproducten, etc.
 de plastic bakjes om met waspoeder in de machine te zetten
 doppen van choco, bussen koffie, potjes stroop, etc.
 de doorschijnende kapjes van flesjes water
 de dopjes met uittrektuitje van drinkflesjes
 de plastic klepjes van brikverpakkingen
 de kapjes van spuitbussen
 dubbele doppen
 vuile doppen waar gras, zand, schimmel, etenswaren, etc. in zit

Afmelden
En hier dan een dringende oproep aan iedereen.
Het betreft hier het afmelden wanneer je niet naar de lessen kunt komen.
Het is allemaal geen halszaak maar wij, van team Canis Cunerae, zouden het erg waarderen als je,
wanneer je een keer niet komt, dit dan minimaal een halve dag van te voren via e-mail doorgeeft.
Voor ons als team, wat allemaal onbetaalde vrijwilligers zijn, is dit beter voor de motivatie, in ieder geval
beter dan wanneer een halve groep onaf gemeld niet op komt draven.
Tenslotte staat ons team er in weer en wind ook altijd.

Soms zit het mee, maar vaak……

Trainings - opvoedings vraag
Is onderstaande foto een “NEE” of een “FOEI” situatie?

En waarom is dat dan zo?
Stuur je oplossing op naar info@canis-cunerae.nl.
Onder de goede inzenders verloten wij drie leuke hondenhebbedingetjes.

Hondenrolstoel

Tico met zijn “racefiets”

Sinds kort hebben wij een hondenrolstoel voor middelgrote honden te huur staan.
Deze is dan tijdelijk te gebruiken als je hond bijvoorbeeld een probleem met zijn achterpoten of heup
heeft en hij deze tijdelijk even niet mag belasten. Indien er vraag naar blijkt te zijn willen we deze dienst
gaan uitbreiden.

