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Geen hond in de pot meer?
Na jaren lang een soort zwaard van Damoclas boven ons hoofd te hebben gehad, het mogen gebruiken
van ons terrein naast de Pako werd namelijk per half jaar bekeken, hebben we nu dan eindelijk zekerheid
dat we mogen en kunnen doorgaan op de nieuwe locatie “Remmerden”.
Maar er moeten nog een paar “dingen” geregeld worden, hierover verderop meer.
Ondertussen hebben we behendigheid en Dogdance seizoen voorjaar 2013 afgesloten en bereiden we ons
voor op het najaar seizoen. Dat loopt allemaal lekker.
Mocht je met je hond nog iets sportiefs willen ondernemen, na de vakantie is je kans!
We willen proberen om per twee maanden een Novum uit te brengen, misschien in de toekomst zelfs weer
op papier? Mochten jullie iets willen schrijven hiervoor, of anderzijds iets te melden hebben, dan ontvangen
en plaatsen wij dat graag.

O ja, en dan komen er ook nog de vakanties aan.
Ik wens iedereen een fijne vakantie, en zie jullie graag heel en uitgerust terug.
Robert Jan de Bruin
Voorzitter Canis Cunerae

Nieuwe locatie Remmerden.
Er begint zowaar enig schot in deze zaak te komen. Nou ja schot, het blijft natuurlijk Rhenen he?
De gemeente Rhenen heeft de vergunningprocedure even stopgezet, men wil uitgebreide
“bouwtekeningen” hebben van de hekwerken, de pipokeet, de lichtmasten, de container en het terrein.
We hebben deze al meerdere keren ingeleverd en besproken, en het loopt pas 8 jaar maar waarom zou
het makkelijk moeten gaan?
Maar ondertussen mogen we al wel het terrein voorbereiden, de boompjes kappen, cultiveren, egaliseren
en gaan we straks inzaaien. Dan hopen we ergens in 2014 te kunnen en mogen verhuizen.
Hierbij moet er nog een boel gebeuren en iedere hulp hierbij is zeer welkom.
En om de kosten binnen de perken te houden proberen we natuurlijk alles, of zoveel mogelijk, op een nobudget basis te realiseren.
Wat moet er nog allemaal gebeuren?
Allereerst moet het terrein gecultiveerd en ingezaaid worden, gezien het vele onkruid en de stronken is dit
iets wat je niet met een tuin cultivator kunt doen, hier moeten we met professionele apparatuur aan de
gang. En aangezien dit ook nogal wat risico met zich meebrengt, je hier niet met de vingers tussen wil
komen, moeten we dit wel uitbesteden.
Verder zoeken we ook nogal wat spullen en materialen.
We hebben in de loop der jaren al veel verzameld maar er is nog wel eea nodig.
Allereerst zoeken we nog zeker 160 meter bouwhekken, dat zijn er ongeveer 55 stuks.
En nog zo’n heikel item, bijna 500 mtr 2x2,5mm as grondkabel.
En dan op het moment suprême, een boel vrijwillige personen om te helpen met eea te plaatsen, in te
graven en te verhuizen.
We kunnen de borst dus nog wel even nat maken deze zomer?

Derde kwartaal en zomerstop
In het derde kwartaal hebben we een zomerstop van vier weken voor alle groepen behalve de puppen.
De zomerstop geldt voor de zaterdagen 20 en 27 juli, en 3 en 10 augustus.
De kwartaalkosten voor de puppen zijn daarom € 78,00 en voor de overige groepen € 54,00. Dit moet zoals
gewoonlijk aan het begin van het kwartaal betaald worden.
Mocht je zelf vakantieplannen hebben, geef die data vóór je betaling door aan Marlies, zij berekent dan
hoeveel je moet betalen. Geef jezelf geen korting, dat doen wij wel!

De Demo en Doe dag
Op 24 augustus organiseert Hondenschool Canis Cunerae de Demo en Doe Dag waar U, onder
deskundige begeleiding, samen met Uw hond gratis en actief aan kunt deelnemen.
Tenslotte heeft U geen hond om er alleen maar een rondje om het blok mee te lopen of als bank opvulling
nietwaar?
Het opvoeden van honden blijft nodig en is een van onze hoofdtaken maar daarnaast zijn er nog veel meer
activiteiten waaraan je bij ons samen met je hond kunt deelnemen.
U kunt tijdens de demo zien wat deze takken van hondensport nu inhouden en het is dan de bedoeling dat
U zelf gelijk met Uw eigen hond gaat proberen of een van deze disciplines iets voor U en Uw hond is.

Alvast een kleine uitleg:
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 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.
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 natuurlijk).
We beginnen hierbij met een achttal basis oefeningen zoals de weave, de twist, de rond ,etc. En gelijk je
eigen muziek erbij om een kuur op te zetten want ja, we sluiten deze cursus af met een echte demo die je
dan gaat geven.
Behendigheid, wellicht het meest bekende 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 hiermee heel verantwoord bezig, en letten wij dan ook erg op gezondheid
van hond en baas door bijvoorbeeld stretch en touch oefeningen.
We hebben hier drie klassen in namelijk de beginners, de A’s en de veteranen (oudere honden).
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!
Wilt u hier aan deelnemen dan graag vooraf aanmelden per e-mail, info@canis-cunerae.nl.
Of telefonisch op 0317-621516.

Advertentie

Gezocht:
Hondenliefhebbers die (intern) 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, groeps en
freestyle doggydance, 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 dan even!
Waarschuwing! Het “hondenvirus” is een hardnekkig virus dat, wanneer je er eenmaal besmet bent,
je niet zo gauw meer kwijtraakt!

Uitslagen behendigheid
Helaas hadden we dit seizoen wat meer te maken met een aantal “stoppers” oftewel no show waardoor het
wedstrijdgroepje dit keer wat kleiner was.
Misschien lag het aan het weer, of misschien heeft hier de (motivatie)crisis ook toegeslagen?
Anyway, uiteindelijk ging het dus tussen de echte bikkels.
Dit jaar alleen een competitie bij de A klasse.
1 Ilona Hendriks van Warbij met Bailey, 1:21:06, 0 fouten
2 Robert Jan de Bruin met Bandit, 1:30:21, 2 fouten
3 Frédérique van Holthoon met Dorit, 1:32:16, 5 fouten

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.
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

Hoe diep was de modder?

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 men
wanneer je een keer niet komt dit dat via e-mail doorgeeft.
Voor ons als team, wat allemaal onbetaald vrijwilligers zijn, is dit dan beter voor de motivatie, in ieder geval
beter dan wanneer een halve groep onafgemeld niet op komt draven.
Tenslotte staat ons team er in weer en wind ook altijd.

Trainings - opvoedings prijsvraag
Oplossing van de vorige prijsvraag.
Is onderstaande foto een “NEE” of een “FOEI” situatie?

En waarom is dat dan zo?

Dit is natuurlijk een “nee” situatie, het gebakje staat er nog!
Zo te zien wil het hondje hier graag een “foei” situatie van maken dus je bent nog net op tijd?
Er waren drie goede inzendingen.
1. Olav van Schie
2. Janneke Roelofsen
3. John Roelofsen
Hun prijsje is naar hen onderweg.
De nieuwe prijsvraag:

Wat betekent het als een hond gaapt?
Meerdere mogelijkheden graag.
Stuur je oplossing op naar info@canis-cunerae.nl
Onder de goede inzenders verloten wij drie leuke hondehebbedingettjes.

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.

Verschil hond versus kat?

Het nieuwe seizoen
Op de valreep voor publicatie zijn de data voor de specials in het najaarsseizoen bekend geworden.
Doggy Dance begint op woensdag 4 september en heeft de laatste les op woensdag 20 november.
Behendigheid begint op donderdag 5 september en loopt tot en met donderdag 14 november.
De groepen en tijden zijn hetzelfde gebleven.
NB: Als er heel veel aanmeldingen komen voor Behendigheid komt er ook een combigroep op de vrijdag
avond te lopen.
De onderlinge wedstrijdjes en de demo’s Doggy Dance zullen op zaterdag 23 november zijn.
Inschrijven kan bij voorkeur door een mail te sturen naar info@canis-cunerae.nl.
De inschrijving sluit op zaterdag 31 augustus, en je bent dit seizoen pas echt definitief ingeschreven als je
betaling bij Canis Cunerae binnen is.
De prijs per special is €75,00, onze kortingsregeling blijft van toepassing.

