Nieuwsbrief Australian Kelpie Club.

Datum: 21-7-2011

Voorwoord:
Hierbij een nieuwe opzet van de nieuwsbrief. De webmaster heeft de mogelijkheid gecreëerd om bijlages
te verzenden via de website. Dit maakt het mogelijk om onze nieuwsbrief in het vervolg in .PDF formaat
te versturen. Hierdoor wordt het toevoegen van foto’s, aangeleverde teksten van leden, enz. eenvoudiger.

Djinta is er ondersteboven van
Wij hebben de volgende doelstellingen voor de nieuwsbrief:
 Een nieuwsbrief door en voor leden van de AKC.
 De nieuwsbrief wordt minimaal 1 maal per kwartaal verzonden.
 De nieuwsbrief krijgt terugkerende rubrieken.
 Verschaffen van informatie over de Australian Kelpies of over honden in het algemeen.
De inschrijving is openbaar dus ook niet leden kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief.
Ideeën, toevoegingen, aanmerkingen over deze eerste nieuwe nieuwsbrief ontvangen wij graag en kan
verzonden worden naar ikelpie@upcmail.nl.
De redactie wenst jullie veel leesplezier.

Mooie camping/hotel/appartement/bungalowparken/Honden
losloopgebied waar onze Kelpie welkom is:
Het is weer vakantie tijd laat het ons vooral weten als jullie mooie plaatsen ontdekken waar het goed
toeven is voor mens en onze Kelpies: ikelpie@upcmail.nl.


CynoCamp Terre Neuve (Frankrijk) onderscheidt zich van andere campings door zowel u als uw
hond(en) fantastische faciliteiten te bieden. Www.cynocamp.com



Vakantieoord de Steppe tevens locatie voor het Kelpieweekend 2012. Honden welkom op de
camping en in de huisjes. http://www.desteppe.com/

Lidmaatschap AKC:
Lid worden van onze vereniging kan eenvoudig gedaan worden door een formulier in te vullen op onze
website: http://www.ikelpie.com/lidmaatschap.htm
De kosten bedragen:
 Lidmaatschap € 25,00
 Gezinslid € 10,00
 Jeugdlidmaatschap (tot 15 jaar en toestemming van ouders) € 7,50
 Donateur € 25,00
Genoemde contributie is voor een heel kalenderjaar.

Update van de evenementen commissie:
Ook dit jaar houden wij een AKC kampioenschap behendigheid. Wint Margo met Nikita
wederom de wisselbokaal? Gaat de bokaal naar een andere combinatie in Nederland? Of gaat de
bokaal ditmaal naar Duitsland of naar Belgie. Er zijn veel combinaties die kans maken om AKC
behendigheid kampioen 2011 te worden. Dit maakt de wedstrijd extra spannend.
Om warm te draaien starten wij zoals gebruikelijk met de clinics. Na de lunch starten wij met de
wedstrijden.
Bij regen gaat de wedstrijd en de clinic door, want deze worden binnen gehouden. De locatie:
Dogs in Touch,
het Laag 2
4614 PA Bergen op Zoom
De eerste inschrijvingen zijn al binnen. Wil je ook meedoen? Schrijf je dan in op:
http://www.ikelpie.com/calendar/64/13-Behendigheid-clinic-wedstrijd.htm

Nova trots op Connor die zijn 3de U'tje in Delft
heeft gehaald

Nesten of nest aankondigingen:
Er zijn geen nesten aangekondigd.

nieuwe leden:
Marijke Van Vlasselaer
Liesbeth Ghyselen
Jullie zijn aangemeld voor de ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Uitslagen wedstrijden:
Uitslagen kun je zenden naar: ikelpie@upcmail.nl In de volgende nieuwsbrief worden deze vermeld.
Show uitslagen: Parijs World Dog Show

Wereldkampioen 2011Flynn van kennel Uluru.





Curtin Spings Uluru roepnaam Ozzy derde plaats open klas .
Mountianmist the fugitive roepnaam Joey beste jeugd reu dus jeugd wereld kampioen .
Abby roepnaam Flynn beste teef bob wereld kampioen.
Namens het bestuur en de redactie: Van harte gefeliciteerd met dit fantastische resultaat.

Kopfoto:

Weten jullie dat jullie foto’s ook primair in zicht kunnen komen op de website? Maak een eigen collage
zodat deze boven de website past (1100 bij 120 px) en stuur deze op naar: ikelpie@upcmail.nl.

Huidige Kopfoto:

medisch artikel: Oververhitting
Hoe koelen honden zichzelf?

Mensen koelen zichzelf door middel van verdamping van zweet. Honden kunnen dit niet omdat
zij geen zweetklieren hebben zoals mensen. Als honden het warm krijgen, gaan ze hijgen
waardoor ze warmte verliezen. Honden bevochtigen tijdens het hijgen hun tong om het
verdampingsproces in gang te zetten wat ze helpt om af te koelen.
De enige plaatst waar honden zweetklieren hebben, is in hun voetzolen. De zweetklieren in hun
voetzolen zijn stukken groter dan onze zweetklieren in de voetzolen. Honden nemen vaak een
speciale lichaamshouding aan (liggend op hun rug of zo plat mogelijk op een koele vloer) om af
te koelen.
Gevaren van oververhitting:

Honden hebben een lichaamstemperatuur tussen de 38 en 39 graden, die snel omhoog kan
stijgen. Veel mensen nemen hun hond mee als ze boodschappen gaan doen met de auto, de hond
mag niet mee de supermarkt in waardoor deze gedwongen achterblijft in de auto. Als de
buitentemperatuur boven de 20 graden ligt, is er al oververhittingsgevaar voor honden die zitten
opgesloten in een auto, de kans wordt enorm verhoogd als de auto ook in de volle zon staat. De
tempratuur kan binnen 20 minuten oplopen tot 50 graden in de auto! Als de hond het warm krijgt,
gaat hij hijgen, maar om te hijgen heeft de hond vocht nodig. Wanneer een hond een lange tijd
hijgt raakt de hond uitgedroogd, waarna de lichaamstemperatuur kan stijgen tot boven de 42
graden. Dit is een kritiek punt omdat de eiwitten in het hondenlichaam beschadigd beginnen te
raken, wat als gevolg heeft dat er te weinig zuurstof is. Het duurt niet lang tot de hond overlijdt
aan oververhitting.
Als het lekker weer wordt, gaan mensen weer veel wandelen met hun hond. Dit kan zeer
gevaarlijk zijn om bovengenoemde redenen (snelle oververhitting), maar wat veel mensen
vergeten is dat honden zeer gevoelige voetzolen hebben. Wanneer een hond lange tijd op warm
tot heet asfalt/beton/tegels loopt, kunnen de voetzolen verbranden, met alle pijnlijke gevolgen
van dien.
Preventie en handelingen bij oververhitting.
Het gezegde: "voorkomen is beter dan genezen", kennen we allemaal wel. Gelukkig is het niet zo
heel moeilijk om te voorkomen dat je hond oververhit raakt. Hier een lijst ter preventie:
- Laat je hond nooit achter in een auto als het warmer is dan 20 graden.
- Zet je auto nooit in de zon als je een hond achterlaat, een raampje openzetten is nooit
voldoende!
- Zorg dat er altijd vers en koel water binnen het bereik is van je hond.

- Vermijd op warme dagen de zon tussen 12:00 en 16:00 omdat deze dan op zijn heetst is.
- Loop korte blokjes als je hond toch nodig zijn behoefte moet doen.
- Als je toch lekker wil wandelen met je hond, doe dit dan vroeg in de ochtend of in de avond.
- Biedt je hond altijd de mogelijkheid om in de schaduw te liggen.
Symptomen van oververhitting:
- Overmatig hijgen,
- Het krijgen van een blauwe tong.
- Desoriëntatie
- Spierkrampen- Misselijkheid en braken

Wanneer de hond de bovenstaande symptomen vertoont moet je snel handelen. Maak nooit de
fout om de hond onder te dompelen met ijskoud water. Het is beter om een doek nat te maken en
deze over de hond heen te leggen. Je kan de hond ook nat maken met koel water (dus niet koud),
honden hebben een waterdichte vacht, en omdat de huid gekoeld moet worden en niet de vacht
moet je tussen de vacht ook goed bevochtigen.
Geef de hond water om te drinken, maar niet te veel en te vaak, omdat de kans bestaat dat de
hond het net zo snel weer uitspuugt. Voeg zout toe aan het water, omdat de hond dit is verloren
tijdens het hijgen.
Als je een thermometer bij de hand hebt, kan je stoppen met koelen wanneer de tempratuur rond
de 40 graden ligt. De thermometer breng je rectaal in, het liefst met spuug of vaseline. Wanneer
je zelf de eerste hulp hebt geboden bij de hond, is het verstandig om de hond zo snel mogelijk
naar een dierenarts te brengen!

Informatie over onze website:
Onze webmaster verricht regelmatig onderhoud aan onze website. Regelmatig ontdekken wij hierdoor
nieuwe toepassingen en mogelijkheden op onze website. In iedere nieuwsbrief zullen wij een aantal van
de mogelijkheden en toepassingen bespreken.

Aanmelden website:
Naast de aanmelding voor deze nieuwsbrief kunnen leden (en niet leden) zich aanmelden op de website:
http://www.ikelpie.com/login/registratie-formulier.htm , vul het formulier in en de lettercombinatie
onderin het formulier selecteer vervolgens verstuur. Het formulier wordt nu naar de webmaster gestuurd
en na goedkeuring ontvang je een bevestiging van de inschrijving.
Selecteer login (aan de linkerkant) en vul jou gegevens in. Nu kan je bijvoorbeeld niet alleen de foto’s op
de website zien maar kun je ook foto’s van jou Kelpie uploaden. Ook kun je eerder verstuurde
nieuwsbrieven nalezen, berichten plaatsen op het forum of zelf een nieuw rubriek starten op het forum.

Hoe het Forum werk behandelen wij in de volgende nieuwsbrief.

Kelpie weekend 2012
De voorbereidingen voor het Kelpie weekend 2012 zijn al in volle gang. Het weekend houden wij in het
paasweekend van 2012.
De activiteiten zullen zoals gewoonlijk op vrijdagavond 6 april starten en de zaterdag en zondag omvatten.
Zondag zullen wij de afsluiting van het officiële gedeelte doen. Zo kan een ieder de maandag (2de paasdag)
naar eigen behoefte en wens invullen.

Kelpie weekend 2011 was druk bezocht. Meer dan
60 inschrijvingen namen meer dan 60 honden
(voornamelijk Kelpies) mee.

Wij zijn er weer in geslaagd om een nieuwe unieke locatie te vinden waar wij met al onze viervoeters
welkom zijn.

Baarleseweg 1
5113 TA - Baarle-Nassau (Ulicoten)
Nederland
http://www.desteppe.com/
Honden zijn welkom op de camping en ook in de huisjes.
De reserveringen van de huisjes en kampeerplaatsen lopen via de Ikelpie club. Als richtprijs van de
huisjes en de kampeerplaatsen kan naar de tarieven 2011 gekeken worden. Het is paasweekend dus
wellicht dat de prijs iets hoger uitvalt (±10%).

Er zijn:
 Kampeerplaatsen
 4 / 6 persoons huisjes
 6 persoonshuisjes met een derde slapkamer
 12 persoonshuisjes.
 Blokhutten (2X)
Op de website staat een inschrijfformulier. De prijzen van de activiteiten zijn nog niet bekend maar
zullen weer zo laag mogelijk gehouden worden.

Algemene ledenvergadering 2011
Zaterdag 12 november staat de algemene ledenvergadering gepland. Zet het ook in de agenda!!!!

Informatie en foto’s voor de volgende nieuwsbrief
Wil je iets delen met de lezers van deze nieuwsbrief stuur dat dan naar:
ikelpie@upcmail.nl.
Heb je mooie vakantie foto’s van jou Kelpie(s) stuur deze dan, onder vermelding van de naam van de
hond naar:
ikelpie@upcmail.nl Ontvangen foto’s zullen in de volgende nieuwsbrief geplaatst worden.

