
2e Zomerse schnauzer baas/hond dag 

 

Na een succesvolle eerste editie van zomerse schnauzer baas/hond dag werd al snel besloten ook dit jaar weer 

een dag te organiseren. Op 30 juni was het weer zover. Nog net even voor de vakantietijd zou aanbreken. 

Hans, Virginie, Tineke en Sonja  zijn weer erg druk geweest met de voorbereidingen. Ook dit jaar waren we 

weer te gast bij de KC Uden. De weergoden waren ons extra goed gezind, nou ja de mussen vielen bijna dood 

van het dak. Vanwege de extreme warmte hadden we wat extra partytenten en schaduwnetten geplaatst 

zodat er voor iedereen, maar vooral voor de honden, een schaduwplekje te vinden was, KC Uden  had een 

regen installatie geplaatst waar de honden maar ook de baasjes dankbaar gebruik van maakte. 

Ook dit jaar was de opkomst groot,  veel nieuwe gezichten maar zeker ook mensen die de eerste editie ook 

aanwezig waren. 

 Er was een mini-hondenshow. Een 'keurmeester' keurde de honden en je kreeg een keurrapport van je 

hond mee. Een leuke manier om een keer ongedwongen kennis te maken met het fenomeen 

“hondenshows”.  Dhr. Arja Siebe de Boer  was 'keurmeester' en Robin van Oosterzee schreef de 

keurverslagen.  

  
 

 Tonny van trimsalon de Knipperij en Kathy van Trimshop Kathy van Dijk waren aanwezig om de 

bezoekers advies te geven over de vachtverzorging van hun schnauzer.  

 
 

 Door Peter met de hond Silver, werd een demonstratie VZH gegeven. Silver had meer oog voor alle 

activiteiten op de rest voor het veld dan voor zijn baasje. Het blijven honden dus het kan ook een 

keertje niet goed gaan. 

 



 

 Ook dit jaar kon er geoefend worden met behendigheid onder begeleiding van een van de instructeurs 

van de kynologenclub Uden.  

 
 

 Er werd een super leuke demonstratie gegeven door 'Honden cursus Brabant' uit Eindhoven.   

Mike Dingen legde boeiend uit wat de principes van detectie speuren zijn.  Zij hadden zelf twee 

honden meegenomen die een aantal oefeningen demonstreerde. Als eerste moesten de honden het 

kistje waar een bepaalde geur in verstopt was aanwijzen waarna ze een beloning kregen. Daarna 

moesten bij een aanhanger aanwijzen waar een buisje met een geur zat verstopt. Leon Maas traint 

ook bij deze hondenschool en demonstreerde met zijn ries ook deze oefeningen. Daarna was er nog 

ruim de tijd voor de bezoekers om ook met zijn of haar hond te oefenen onder begeleiding van Mike. 

    
 

 Anneke van Doornik met middenslag Cato heeft een heel leuke demonstratie reddingswerk gegeven. 

Heel knap voor een hond die pas een 1 jaar oud is.  

 
 

 



 Verder werden er lotjes verkocht voor een leuke loterij en was het NSC winkeltje bemand door Lia en 

Cora aanwezig met een uitgebreid Schnauzer hebbe dingetjes assortiment. 

 
 

 

 Tot slot werd de dag afgesloten met een heerlijke barbecue. Lekker smullen van alle lekker verse en 

zelfgemaakte dingen van Virginie, Tineke en Sonja  

  

Onze sponsor Animonda vond dat we de bezoekers niet met lege handen naar huis konden sturen en had 

gezorgd dat iedere deelnemer een tasje met voer en informatie mee mocht nemen.  

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de hulp in welke vorm dan ook en de aanwezigheid,  wij 

hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten op een nieuwe editie van de Zomerse baas/hond dag! 

 

Peter 

(Alle gemaakte foto's  vindt u op de NSC site) 


