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2016 was een bewogen, maar prachtig jaar voor 
Podencoworld. Oprichters Evalien en Edwin blikken terug en 
vertellen over de hoogtepunten! Ongekende resultaten zijn 
behaald, records zijn verbroken. Zo is er een mijlpaal behaald 
met het aantal geadopteerde honden van Tenerife en zijn er 
weer ongelooflijk veel gouden manden gevonden. 

Lees verder op de volgende pagina’s en beleef de terugblik op 
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“2016, wat een prachtig jaar om 
op terug te kijken!” Door: Evalien

In het afgelopen jaar hebben wij veel 
voer, medicatie, hondenmanden, 
dekens en operatiemateriaal naar 
verschillende asielen kunnen 
transporteren. Hebben we met het 
hele team maarliefst 276 
adopties kunnen afronden, waarvan 
de meesten gelukkig succesvol. Voor 
deze geadopteerde honden zijn er 
maar liefst 97 vluchten van Spanje 
naar Nederland geweest. Natuurlijk 
zijn er van deze 276 adopties 
enkele niet de match die wij en of de 
adoptanten (ondanks onze grondige 
screening) van tevoren hadden 
gehoopt, echter zijn alle honden weer 
veilig ondergebracht en de 

Evalien en Chibona op Tenerife

meesten genieten inmiddels alweer 
van een eigen thuis. Met succes 
hebben wij ook kunnen helpen in het 
asiel van Odena wat te horen kreeg 
dat zij per 1 januari 2017 de deuren 
definitief moet sluiten. Wij hebben er 
voor gezorgd dat er geschikte 
vrijwilligers naar het asiel zijn af-
gereisd om de angstige Podenco’s te 
socialiseren zodat het verantwoord 
is om ze naar Nederland te halen en 
onder te brengen in opvanggezinnen. 
18 Podenco’s (en mixen) waren na 
deze inspanning en socialisatie sta-
biel genoeg om het asiel verantwoord 
te verlaten en allen hebben een fijne 
opvangplek gevonden. 

Dit jaar ben ik zelf, met Edwin 
(medeoprichter van de stichting en 
mijn neef) en Patricia (vriendin van 
Edwin en coördinatrice adopties op 
afstand) naar Tenerife gegaan om 
daar een bezoek te brengen aan 
Centro de Protección Animal Tierra 
Blanca, één van de asielen waarvoor 
wij bemiddelen. Daar heb ik mijn 
Podenco Chibona leren kennen, die 
inmiddels alweer een paar maanden 
heerlijk bij mij de boel opvrolijkt.
Haar naam was in het asiel Abona 
(genoemd naar de plaats waar zij 
gevonden was). Als eerbetoon aan 
mijn twee eerste Podenco’s in mijn 
leven die beiden vorig jaar overleden 
zijn heb ik haar omgedoopt naar 
Chibona, de namen van Chica en 
Bonita in elkaar verweven. Inmiddels 
is daar ook kleine Tina bij gekomen.

Tijdens ons bezoek aan het asiel viel 
ons op dat het operatie materiaal erg 
karig was uitgerust en zo hebben wij 
in overleg met de dierenarts gezorgd 
dat zij een goede operatielamp 
zouden krijgen. Dit jaar hebben wij 
een mijlpaal behaald in de samen-
werking met Centro de Protección 
Animal Tierra Blanca. 

Tina op de voorgrond met Chibona op 
de achtergrond
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Op 22 September (na een samenwerking van slechts 1,5 
jaar) was de 100ste adoptie een feit!  Wij werden enorm 
verrast met deze telling, middels een ballonnen spektakel 
en kaart, die vanaf Tenerife verzonden waren. Wat een 
machtig mooi gevoel is dat om dan alle namen zo op een 
rij te zien! Allen van hen zijn via Podencoworld naar 
Nederland gekomen en genieten inmiddels van een 
heerlijk warm en eigen thuis.

Met heel veel plezier hebben wij ook afgelopen jaar weer 
twee strandwandelingen georganiseerd aan het strand van 
s’ Gravenzande. Een evenement waar Sabine, vrijwilliger 
van Tierra Blanca Tenerife en Esperanza & Isabel 
vrijwilligers van Malaga Y Plantas dit jaar ook bij waren 
en zij keken werkelijk hun ogen uit. Het is altijd zo enorm 
genieten om daar dan al die geadopteerde honden rond te 
zien rennen en zien stralen, zij die ooit afgedankt waren, 
ongewild en verlaten op straat of gedumpt in het asiel, zij 
genieten en leven met de waardering waar wij zo hard voor 
strijden en die ze zo verdienen. Natuurlijk zullen daarom 
de strandwandelingen in 2017 ook weer georganiseerd 
worden, de eerste staat al gepland op 21 mei 2017. 

2016 was een intensief en bewogen jaar, een jaar om trots 
op te zijn, een jaar waarin ongekende resultaten zijn 

De ballonnen en kaart met alle 100 namen

behaald, records verbroken zijn en vriendschappen 
gegroeid. Géén van dit alle was mogelijk geweest zonder 
de enorme inzet van al onze vrijwilligers die zich 
belangeloos en vol passie inzetten voor de grote 
vergetenen, waar wij als stichting Podencoworld samen 
voor strijden.

Ik wens jullie fijne 
feestdagen en een goed 

en gezond 2017 toe!

Evalien met Chibona
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 Edwin, Oprichter en penning-
meester Stichting Podencoworld:

Terugkijkend op 2016 kan ik concluderen dat er door het team van Stichting 
Podencoworld ontzettend hard is gewerkt. Een team dat geheel bestaat uit 

vrijwilligers die ook dit jaar weer hun hart hebben laten spreken en zoveel van 
hun tijd hebben geïnvesteerd in het redden van kansloze dieren.

Spanje staat nummer 1 op de lijst van 
landen in de EU wat betreft het 
verlaten van dieren, het aantal in de 
steek gelaten Podenco’s is dan ook 
enorm groot. De kans dat een 
Podenco het geluk heeft om 
geadopteerd te worden en onderdeel 
te worden van een adoptiegezin is 
echter klein. Waar in Malta de Kelb 
Tal-Fenek (Pharao hond), een verwant 
ras aan de Podenco, gerespecteerd 
en hoog gewaardeerd wordt, zelfs een 
nationaal symbool is, wordt de 
Podenco in Spanje behandeld als 
ongedierte.

In Spanje ziet men hen als jacht-
honden en niet als huisdieren, een 
adoptie in Spanje is dus vrijwel niet 
aan de orde, de kans is veel groter dan 
een Podenco eindigt in een dodingsta-
tion, door de jager gedood wordt, uit-
gehongerd langs een van de wegen 
eindigt of op het platteland aan zijn 
eind komt. In Spanje is een Podenco 
de underdog, iets dat ik nooit zal 
begrijpen, zo’n nobel dier met zijn 
gouden karakter, trouw tot in de dood, 
verdient een beter lot. Een Podenco 
verdient het niet om zijn leven lang 
aan een korte ketting in een of andere

krotachtige jachtkennel, gevoed met 
wat oude hompen brood, door te 
brengen. Vanaf mijn allereerste 
contact met Podenco’s heb ik met hen 
te doen, heb ik medelijden met hun 
trieste bestaan, na elf jaar jaar red-
den van Podenco’s kan ik nog steeds 
ontroerd raken als ik de glans in die 
prachtige honingkleurige ogen van 
een Podenco terug zie keren of die 
glimlach die veel van de Podenco’s to-
nen als ze op de bank liggen thuis bij 
hun adoptiegezin.

Voordat een Podenco daadwerkelijk 
thuis bij het adoptiegezin in een 
mandje ligt, is er enorm veel werk 
verricht door al de vrijwilligers van 
Podencoworld. Hun enige beloning is 
de metamorfose die deze prachtige 
dieren ondergaan. Van een leven aan 
de ketting tot een leven in liefde en vri-
jheid bij een adoptiegezin. Ik ben dan 
ook ontzettend blij en trots op alle vri-
jwilligers die zich zo enthousiast en vol 
passie inzetten voor “The great 
Forgotten”. We kunnen ons werk 
uiteraard niet doen zonder de steun 
van de vrienden en donateurs van 
Stichting 

Geweldig dat zij ons ook dit jaar weer 
gesteund hebben, hartelijk dank 
namens alle hondjes!

“Het aantal 
geadopteerde 

Podenco’s is dit jaar: 
276.”

De stichting heeft dit jaar weer een 
aantal van haar doelen kunnen 
realiseren. Een van die doelen is het 
inzamelen van hulpgoederen voor de 
asielen ter plekke. 

Podenco’s aan de ketting tegenover 
Podenco’s in vrijheid.
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Edwin op Tenerife

Dit jaar zijn er een flink aantal transporten met 
hulpgoederen naar verschillende asielen in Spanje 
vertrokken. Hierbij ging het o.a. om voer, snacks, 
dekens, hondenhuisjes, medicijnen, jasjes, een 
operatielamp en nog veel meer. Daarnaast hebben 
we dankzij u de asielen financieel kunnen 
ondersteunen bij operaties, medische kosten en 
het tekenvrij maken van de honden. Het aantal 
geadopteerde Podenco’s is dit jaar 276. Een mooi 
aantal, maar we zijn ons er terdege van bewust 
dat de kwantiteit nooit ten koste mag gaan van de 
kwaliteit, het belang van de Podenco moet boven 
alles gaan. 

Mijn persoonlijke hoogtepunt was dit jaar het 
bezoek aan asiel Tierra Blanca op Tenerife. Het 
was een emotionele ervaring om ruim tweehonderd 
Podenco’s in een asiel te zien, bij de start van de 
samenwerking was dit circa driehonderd, een 
ongelofelijk aantal. Het was aandoenlijk zoveel 
Podenco’s te aanschouwen die smachtten naar 
een beetje aandacht en geknuffeld wilden worden. 
Ik heb ook altijd een zwak voor de schuchtere 
Podenco’s die het slechtste van de mens hebben 
gezien, en er alles aan doen om uit de buurt te 
blijven en niet gezien te worden. Gelukkig is Sabine 
met hen aan de slag gegaan om hen te 
socialiseren, een aantal van hen heeft inmiddels 
een thuis in Nederland gevonden. Kortgeleden heb 
ik de film die ik van ons bezoek had gemaakt nog 
eens bekeken en tot mijn genoegen moest ik 
constateren dat er veel Podenco’s ondertussen de 
reis naar hun geluk hebben gemaakt, zoals Gaya 
die met een grote glimlach bij ons thuis op de bank 
ligt.

“Kerstmis kent vele symbolen, deze 
herkenningstekens staan vooral voor 
eeuwigdurende hoop, licht en leven, 

hetgeen ik alle Podenco’s toewens, en niet 
te vergeten heel veel liefde en geluk in 

vrijheid.”

Patricia en Edwin samen met hun Podenco’s

Een fijne kerst en een 
voorspoedig 2017!Gaya gelukkig op de bank
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De mooiste
KERSTKAARTEN

bestelt u bij Podencoworld
De jaarlijkse kerstkaarten van Podencoworld zijn nog steeds te koop in onze webshop! 

De leukste foto’s van prachtige Podenco’s afgebeeld op feestelijke kerstkaarten! Zoals ieder 
jaar hebben we een mooie selectie gemaakt en gaat de opbrengst naar de aangesloten 

asielen. U schaft dus niet alleen hele originele kerstkaarten aan, maar de hondjes die ons hard 
nodig hebben krijgen ook direct wat extra’s met de kerstdagen! Laten we samen zorgen voor 

een lichtpuntje tijdens de kerst!

U heeft deze prachtige kerstkaarten al in huis voor de prijs van €7,50 (excl. verzendkosten) 
per setje. Een setje bestaat 6 kerstkaarten met enveloppen, waarbij u kunt kiezen tussen de 
staande of liggende variant. Meerdere sets in één keer bestellen is natuurlijk ook mogelijk! 

U kunt de kerstkaarten bestellen op: www.podencoworldshop.nl/kerstkaarten
Bestel de kaarten snel, want op = op! 
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Adoptant: 

Suzanne
Twee jaar geleden kregen mijn hond 
Muis en ik een Podenco vriendje erbij: 
Dingo. Ik wist toen nog vrij weinig van 
de Podenco en al helemaal niet dat ze 
zoveel energie hadden! Muis was mijn 
eerste geredde Spaanse hond, een 
oma van een jaar of 10 dus het was 
wel even schakelen voor ons, met die 
kleine man erbij. Dingo was in eerste 
instantie een opvanghond, maar al 
heel snel waren we stapelverliefd en 
is hij nooit meer weg gegaan... Veel 
energie hebben de Podenco’s, maar 
je krijgt er zoveel liefde voor terug! Met 
flinke wandelingen in het bos en 
denkspelletjes doen, zijn ze snel 
tevreden en zijn ze in huis vrij rustig.

Afgelopen april kregen we er nog zo’n 
mooie vriend bij, helemaal uit 
Tenerife overgevlogen: Floris. Dingo 
is een Podenco Andaluz (vrij kleine 
soort), maar Floris is een Podenco 
Canario (stuk groter), maar verder ook 
al zo’n heerlijke knuffelkont en dol op 
lange wandelingen in het bos. In juni 
stond er een vakantie met de hondjes 
naar Schotland op het programma en 
Floris hoorde daar nu ook bij. Dus zo 
gezegd zo gedaan, ik samen met mijn 
drie honden richting IJmuiden om zo 
de oversteek naar Newcastle te 
maken en daar Schotland te 
ontdekken. 

Wat was ik trots op mijn drie 
Spanjaarden! We hebben zulke 
mooie dingen gezien samen en ze 
hebben zich voorbeeldig gedragen. 
We werden door veel mensen 
aangesproken en vooral knappe Floris 
had veel bekijks en bewondering.

Thuis gaat het ook super met mijn 
roedeltje, ze zijn alle drie verschillend 
maar ze maken nooit ruzie en delen 
alles. Ik wandel ontzettend graag met 
ze, zo graag dat ik zelfs mijn baan 
opgezegd heb en een eigen uitlaat-
service in Eindhoven begin! Ik werk al 
bijna twee jaar voor een uitlaatservice, 
één dag in de week, maar er is niets 
heerlijkers in de wereld dan de hele 
dag buiten zijn met je hondjes. 
Bijkomend voordeel is dat je de 
behoeftes van de honden goed vervult 
dus ze ook lekker liggen te slapen als 
je thuis bent. Dat is misschien wel een 
goede tip voor oudejaarsdag, want die 
staat ook weer voor de deur! Ik ga met 
mijn honden altijd naar het strand met 
oudjaar.Dingo en Floris

Suzanne met haar roedel in Schotland

Achter de duinen hoor je het vuurwerk 
niet of stukken minder. Flinke 
wandeling maken over het strand, echt 
een heel eind lopen zodat ze goed 
moe zijn. Muis is heel bang voor 
vuurwerk dus die krijgt een 
thundershirt aan (een soort drukvest), 

maar Dingo heeft vorig jaar niks 
meegekregen. Hij lag alleen maar 
te slapen onder zijn dekentje. Voor 
Floris wordt het het eerste jaar, maar 
ik ben lekker thuis bij de honden 
mocht er wat zijn! 

Suzanne en haar zus met Dingo, 
Floris en Muis.
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Op zoek naar een leuk 

voor uw Podenco?
Kerstcadeau
VOORZIE Uw PODENCO VAN EEN wARME wINTER MET HEERLIjKE SLAAPZAKKEN!
Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn Podenco’s echte koukleumen. Met een slaapzak komt uw Podenco 
de winter heerlijk warm en in stijl door! Natuurlijk zijn ze ook geschikt voor andere rassen en 
bijvoorbeeld voor katten. 

De slaapzakken kosten €29,95, hebben een afmeting van 95 x 75 cm en zijn te koop 
in verschillende printen.

Bestel uw slaapzak snel op:  www.podencoworldshop.nl/honden-slaapzakken
Is de slaapzak met uw favoriete print uitverkocht? Mail dan naar: sandra@podencoworld.nl

Duende & Co
Door Elja & Sandra
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Hey Duende!
Wanna hear a 

christmas song?

No, not if it’s your 
version again...

Jingle balls Jingle balls...

Jingle all 
the way...

Oh dear...
It gets worse every year!

www.podencoworldshop.nl/honden-slaapzakken%20
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Ik wilde een hond. Een trouwe, lieve 
viervoeter die mijn leven een beetje 
lichter en leuker zou maken. 

Op een zaterdag ergens in juni van 
2005 ontmoette ik Mazzel. Hij zocht 
een trouwe lieve baas bij wie hij 
mocht blijven wonen. Mazzel 
rende lachend en springend aan de 
fiets mee en bij mij thuis stuiterde 
hij enthousiast op en neer. Hoewel 
wat overdonderd door deze drukke 
kennismaking, was het liefde op 
het eerste gezicht en besloot ik dat 
Mazzel bij mij mocht komen 
wonen.  

Van de eerste 4 levensjaren was 
weinig meer bekend dan dat Mazzel 
verschillende keren in de steek was 
gelaten. Hij hield er dan ook niet van 
om alleen te zijn. Op de momenten 
dat hij even alleen thuis moest 
blijven doodde hij zijn tijd met zitten 
in de vensterbank, luid blaffend naar 
iedereen die voorbij kwam, 
afgewisseld met strooptochten door 
huis, keuken en kelder op zoek naar 
alles wat eetbaar was. Verpakkingen 
werden zorgvuldig opengemaakt en 
na verorbering van de gehele inhoud 
netjes onderin zijn mand bewaard bij 
alle verzamelde kattenspeeltjes, 
propjes, botjes en ballen. Mazzel 
was een echte verzamelaar. Alle 
huiskatten en pleegkittens waarmee 
Mazzel nu samenwoonde, gingen 
akkoord met de regel “Alles is voor 
Mazzel”. Hiervoor in ruil mochten de 
pleegkittens middagen lang aan zijn 
oren hangen, naar zijn staart 
springen en in zijn neus bijten 
waarna ze allemaal warm tegen 
hem aan in slaap mochten vallen. 
Het was een waar paradijs. Als ik ’s 
avonds naar bed ging, ging Mazzel 

mee naar boven. Dan nam ik de dag 
nog even met hem door, zong ik 
liedjes voor hem en beloofde ik hem 
dat hij altijd bij mij mocht blijven en 
voordat we in slaap vielen zei ik    
iedere avond weer  “Wat hebben we 
het fijn hè, Mazzeltje?” En dat 
hadden we! Mazzel had eindelijk de 
baas waarnaar hij had gezocht en mijn 
leven was leuker en lichter geworden 
met Mazzel. Ik had me geen lievere en 
trouwere hond kunnen wensen. Waar 
ik ging, was Mazzel. Waar Mazzel 
ging, was ik. Samen fietsten we door 
het land, Mazzel gelukzalig achter 
in het fietsbakkie, opgerold tussen 
tent en slaapzak en ik maar trappen. 
Samen zwommen we op verboden 
plekken. Met flink geweld dook Mazzel 
het water in. We deden spelletjes met 
elkaar. Gingen samen naar de kroeg. 
We traden samen op. Overal waar ik 
verscheen, verscheen een lachende 
Mazzel in mijn kielzog. 

Naarmate de jaren verstreken werd 
Mazzel rustiger, ouder en wijzer. En 
hoe lief hij vanaf het begin ook al was, 
het leek of hij met de jaren steeds 
liever en liever werd. Wat voor velen 
geldt, gold ook voor Mazzel; de 
ouderdom komt met gebreken. Mazzel 
werd wat stram en stijf en kreeg 
verschillende TIA’s waarvan hij 
wonderbaarlijk steeds herstelde. 
Mazzel had ondanks zijn gebreken 
nog lang geen zin om te gaan. Hij 
gooide iedere dag zijn bal of knuffel 
voor me op en hij bleef mijn vrolijke 
lachende hond. Ik timmerde een 
bejaardenbed voor hem en toen ik 
zag dat hij moeilijker in en uit bed kon 
komen kortte ik de pootjes voor hem 
in. Ik dekte hem vaak toe met een 
dekentje omdat hij dat zo fijn vond. 
Af en toe stond hij even buiten op het 

gras en wist hij even niet meer waar hij 
was. Dan nam ik hem bij de hand en 
bracht ik hem naar binnen, naar zijn 
eigen veilige plek. Daar mocht hij 
lekker stinken, daar kreeg hij lekkere 
hapjes, daar kreeg hij zijn dekentje, 
daar mocht hij oud en bejaard zijn. Ik 
knuffelde hem en Mazzel glimlachte 
en zuchtte van genot. 

Op zondagavond 20 november 2016 
kwam Mazzel bij me om uitgebreid te 
knuffelen. We knuffelden samen en ik 
verstopte mijn neus in zijn vacht. Het 
was fijn. Maar het was een afscheid. 
De andere ochtend is Mazzel 
overleden. Hij was oud, heel erg oud. 
Hij was klaar om te sterven. Nu is mijn 
huis anders. Zijn geur is weg. Zijn plek 
is leeg. Er komt geen lieve, 
bejaarde hond naar me toe als ik heel 
even ben weggeweest. Mazzel is weg. 
Mazzel is dood en het is heel erg leeg 
hier zonder hem. Vanaf een foto kijkt 
Mazzel mij lief en lachend aan. In de 
tuin ligt hij begraven en op zijn graf 
branden kaarsjes. Telkens 
wanneer ik de flakkerende 
lichtjes zie denk ik; “Dag 
Mazzel, daar ben je wel. 
Wat hadden we het fijn hè, 
Mazzel? Jij en ik. Ik en jij. 
Mijn lieve lachende hond“.

De lachende hond 
door: Nicolien weghorst
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KERST
ACTIE

wat is Dogstars-holidays?
Zoals u in de vorige editie heeft kunnen lezen zijn een aantal van onze vrijwilligers hier op vakantie 
geweest. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat Dogstars-holidays een heus Podenco-paradijsje 
hebben gemaakt en dat is natuurlijk geweldig voor zowel mens als hond! 

In een oude grenskazerne zijn twee luxe appartementen met hoog omheinde privé tuin gerealiseerd. 
Hier bent u absoluut zeker van alle gemakken en is het heerlijk tot rustkomen! De honden kunnen 
daarnaast eindeloos rennen en ravotten op het geheel omheinde terrein van maar liefst 1,3 hectare. 
De omgeving is prachtig en er is van alles te beleven. Het stadje Eschwege, op vijftien minuten 
rijden, biedt ook een gezellig centrum en een overvloed aan restaurantjes. 

Krokuskorting als kerstcadeau!
Wilt u deze leuke bestemming ook bezoeken? Maak dan gebruikt van de speciale actie voor de 
krokusvakantie. Vul onderstaande code in bij uw reservering op Dogstars-holidays en ontvang 
20% korting op uw boeking! Eigenaren Dave en Monique verwelkomen u graag.

De actiecode is: dsh-krokus-2017

Ga snel naar www.dogstars-holidays.com, want vol = vol!
n.b. Dit is een actie van dogstars-holidays, niet van Podencoworld Nederland. 

Een beetje kerstkrant kan natuurlijk niet zonder een leuk cadeautje voor de lezer. Om 
die reden hebben we in deze editie een leuke kortingsactie van Dogstars-holidays!
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HELP!
mijn hond is bang voor

vuurwerk
Vuurwerkangst is een serieus probleem voor veel honden. Of deze nu uit het buitenland komen of niet. De harde, onverwachte knallen zijn 
voor de viervoeters een grote bron van stress. Ook wanneer wij geen knallen horen kan de hond dit wel. De honden horen immers een stuk 
beter dan wij en kunnen geluiden van wel vier keer zoveel afstand opvangen.

Er zijn methodes om de honden te trainen op vuurwerkangst. Hier is echter wel tijd voor nodig en dat gaat voor dit jaar niet meer lukken. 
Voor volgend jaar natuurlijk wel, zet dit dus nu alvast in de agenda en begin ermee zodra alles buiten weer rustig is!

Daar we de training nu niet meer gaan halen zullen we daar in dit artikel niet over uitweiden. Is hier wel interesse in? Laat het dan zeker 
even weten (via nieuws@podencoworld.nl) en we pakken dit in een volgende editie absoluut op!

Oplossingen op de korte termijn zijn altijd lastig. We zijn in 
gesprek gegaan met dierenarts Esther Pieters van 
Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht om te 
achterhalen wat we kunnen doen!

Dokter Pieters, allereest wederom bedankt voor uw tijd! 
Nadat u in de vorige editie een aantal vragen voor ons 
beantwoorde in het artikel “Tuig of halsband” zijn we blij dat 
we nu vragen mogen voorleggen over dit lastige 
onderwerp!

De honden met vuurwerkangst gaan een zeer stress-
volle periode tegemoet. Zoals u ongetwijfeld weet staat 
het internet vol met tips en tricks, maar vooral ook met

veel tegenspraak. Zo zijn er verschillende meningen 
over het gebruik van rustgevers voor de hond. Heeft u 
hier een advies over?
Ik ben zelf voorstander van het gebruik van medicijnen bij 
vuurwerkangst. Je kan hiermee deze stressvolle periode 
overbruggen als training inderdaad te laat is of tot nu toe 
geen effect heeft gehad. En ik vind het erg belangrijk dat je 
er zoveel mogelijk aan doet om honden vrij te krijgen van 
stress en als medicijnen daarbij horen, dan is dat zo. Als jij 
doodsbang bent van spinnen ga je ook niet vrijwillig in een 
kamer vol spinnen zitten. Dan ben je ook blij als er iemand 
zegt” “Hier heb je een pilletje waardoor je die spinnen niet 
meer eng vindt.”. Dus waarom geven we onze hond niet 
zo’n pilletje als we ze in zo’n huis vol spinnen zetten? 12



Er zijn wel veel verschillende middelen in de handel en ik 
kan me voorstellen dat je soms door de bomen het bos niet 
meer ziet. Er zijn zeker ook middeltjes die je beter niet kunt 
gebruiken. Acepromazine of vetranquil is een middel wat 
vroeger nogal eens gebruikt werd, omdat de honden dan 
lekker rustig waren. Maar onderzoek heeft echter 
uitgewezen dat het de honden alleen maar verlamd, zodat 
ze niet meer kunnen reageren op prikkels, maar niet de 
angst voor de prikkels wegneemt. Dit is dus een middel 
dat je absoluut niet wilt geven. Valium en afgeleiden 
(diazepam, alprazolam, oxazepam) zijn medicijnen die 
gelukkig steeds vaker gebruikt worden. Dit zijn wel hele 
goede middelen. De hond wordt hier rustig van, het werkt 
ontspannend en ook nog eens anxiolytisch (neemt angst 
weg). Daarnaast werkt valium op het korte termijn 
geheugen van de hond, dit maakt dat honden niet in hun 
geheugen opslaan dat er iets engs heeft plaats gevonden.
Daarnaast zijn er tegenwoordig nieuwere medicijnen, zoals 
pexion of medetomidine-tabletten. Hier heb ik zelf wat 
minder ervaring mee, maar wat ik er over gehoord heb is 
goed. Medicijnen gebruik je wel altijd in overleg met je 
dierenarts en ga hiervoor zeker niet naar de dierenwinkel, 
want dan heb je kans dat je of met iets thuiskomt wat of niet 
werkt, of waar iets van aceptromazine of vergelijkbaar in zit.

Buiten de rustgevers lezen we ook bijzonder veel over 
stress verminderende jasjes. Werkt dit echt? En zo ja, 
hoe?
De zogenaamde Thundershirts zijn gebaseerd op het 
principe van inbakenen. Sommige honden hebben daar 
veel baat bij, sommige honden niet, dat is individueel heel 
verschillend. En verwacht ook niet dat dit ding alle angst 
wegneemt, maar zie het meer als een steuntje in de rug. 
Zo’n shirt ook nooit pas 31 december om 23.00 voor het 
eerst aandoen, oefen en laatje hond er aan wennen, 
anders werkt het sowieso niet.

Er is veel contradictie op het internet wanneer we lezen 
over het geruststellen van de hond. Sommige 
adviseren om de hond totaal te negeren, andere om de 
hond aftelijden met snoepjes en spelletjes en weer 
andere laten de hond er lekker bij liggen op de bank. 
Wat is hierin uw advies?
Een hond die enorm in de stress is, zal geen koekjes 
aannemen en al helemaal geen spelletjes doen. 
Hersenwerk is wel iets wat kan helpen, maar dan alleen bij 
honden die daar al ervaring mee hebben en honden die niet 
zo bang zijn dat ze nergens meer voor open staan. 
Hersenwerk kan ook zeer nuttig zijn in vuurwerktraining.
Ik ben van mening dat je je hond niet aan zijn lot over moet 
laten en dat je er als baasje best mag zijn voor je hond. Als 
deze zich dus comfortabeler voelt als hij lekker tegen je 
aanligt op de bank, dan zeker doen. 

Is het handig om de hond zelf een plekje in huis uit te 
laten zoeken, zoals de badkamer of de bench en hier 
een zo comfortabel plekje van te maken?
Jazeker, maar maak dat nu al en niet pas 30 december en 
dring het de hond niet op. Toen je als kind bang was kroop 
je ook het liefst diep onder de dekens weg. Datzelfde geldt 
voor die angstige hond! Een donker holletje waar hij zich in 
terug kan trekken geeft vaak een veilig gevoel. Maar laat 
hem er aan wennen en laat hem ook zelf kiezen om er in te 
gaan liggen of eruit te komen. Alles in deze periode gaat om 
rust en vertrouwen en dwing dus niks af.

We lezen tot onze verbazing met enige regelmaat dat 
mensen de honden een schoteltje met advocaat geven 
of zelfs een beetje bier. Is alcohol niet juist gevaarlijk 
voor honden? 
Honden worden net als mensen dronken van alcohol. Als 
mensen veel te veel alcohol drinken kunnen ze daarvan out 
en mogelijk ook dood gaan. Bedenk hierbij dat een hond 
absoluut geen klein mensje is met wat meer haar en die op 
vier voeten loopt. Een hond heeft een heel ander 
metabolisme dan een mens en kan daardoor bepaalde pro-
ducten veel minder goed verwerken, waaronder 
alcohol. Bedenk daarbij nog eens dat veel honden veel 
minder wegen dan de meeste mensen. Dan kom je tot de 
conclusie dat honden waarschijnlijk veel sneller dronken 
worden dan een mens. En is een likje advocaat, waar jij en 
ik nog niet eens dronken van worden, dan niet al te veel?
Als je iets wilt geven, geef dan liever een middel van de 
dierenarts! Dat is speciaal ontwikkeld voor dieren en de 
hoeveelheid die je geeft is gecontroleerd en getest.

Heeft u zelf nog tips die we aan onze lezers kunnen 
meegeven voor een minder stressvolle jaarwisseling?
Kijk en luister vooral goed naar je hond. Als jouw hond 
vraagt om jouw steun, geef die dan ook. Als je hond niet 
naar buiten wil op Oudejaarsdag, neem hem dan ook niet 
mee naar buiten. Ga ’s ochtends heel vroeg, als alle jeugd 
toch nog ligt te slapen, een lange wandeling maken en meer 
niet. Je hond gaat later die dag toch niet meer plassen en 
doet alleen maar negatieve ervaringen op als hij buiten is. 
Middelen zoals een Thundershirt, een veilig holletje creëren 
en iets van een kruidenmengsel tegen angst zijn vaak niet 
de dingen die de angst helemaal weg nemen, maar wel 
steuntjes in de rug en veel van die steuntjes kunnen soms 
nou net het verschil maken. En blijft je hond, ondanks al jou 
inspanningen toch nog bang (of weet je nu al dat hij of zij 
toch bang gaat zijn), gebruik dan iets van valium of 
afgeleide om het toch dragelijk te maken voor je huisdier.

Bedankt voor uw tijd! Deze tips zijn absoluut waardevol 
voor onze lezers en bovenal hun trouwe vrienden! 13



Santa
Paws

Tips
       voor de        wintermaanden

Niets heerlijker dan een winterse wandeling met de hond, maar als het kwik onder nul 
zakt houdt dit dan in de gaten:

Laat de hond flink in beweging blijven, zodat 
hij niet te veel afkoelt.

Pekel is niet goed voor hondenpoten; vermijd 
plekken waar gepekeld is of smeer ter 
bescherming de voetzolen in met speciale zalf 
van de dierenarts.Laat honden niet zonder lijn het ijs 

oprennen; ze kunnen zelf niet beoordelen of 
het ijs betrouwbaar is en ze kunnen er, net als 
wij, gemene uitglijders op maken.

Laat de hond geen sneeuw eten; daarvan 
kunnen ze maagklachten krijgen.
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Santa

Tips
       voor de        wintermaanden Tips voor de feestdagen

we hebben het net gehad over de 
mogelijke gevaren rondom de feestdagen,  
maar natuurlijk sluiten we het positief af. 
U kunt namelijk ook heel makkelijk zelf 
leuke en gezonde snacks maken voor uw 
hond! Hondenkoekjes uit eigen keuken! we 
kwamen namelijk dit onwijs leuke idee 
tegen van Alegria – The Podi’s side of life by 
Cindy Fröhlich! Hier laat ze zien hoe je zelf 
Podenco koekjes maakt d.m.v. een 
kerstbel-vormpje.

• De dennennaalden van de 
kerstboom zijn giftig voor uw huisdier. Zet dus 
nooit de etensbak onder de kerstboom. Als 
de boom begin uit te vallen, is de kans groot 
dat het dier de naalden binnenkrijgt. Veeg of 
zuig de naalden dus steeds op en verwijder de 
boom als deze erg begint uit te vallen.

• Ook giftig voor kat en hond: 
kerststerren. Zet deze dus op een plek waar 
ze niet bij kunnen.

• De scherven van breekbare
kerstballen en andere decoraties die de hond 
of kat, al dan niet per ongeluk, uit de boom tikt, 
kunnen snijwonden veroorzaken. Hang al het 
breekbaars dus op voldoende hoogte. Zorg er 
ook voor dat ze geen engelenhaar te 
pakken krijgen; daarin zit glasvezel.

• Pas op dat er geen lekkernijen op de grond 
vallen of onbeheerd op een bereikbare plek 
staan. Honden en katten kunnen er flink ziek 
van worden; chocolade kan zelfs dodelijk zijn 
voor honden.

• We eten tijdens de kerstdagen nog wel eens 
gevogelte. Uw hond of kat is ongetwijfeld gek 
op lekkere kalkoen- of kippenpootjes en eten 
deze helemaal op. Hierdoor bestaat het risoco 
dat een scherm botje de darmwand 
beschadigt of doorboort. Geef uw dier dus 
geen botjes.

• Pas op met kaarsen en kwispelende 
staarten. Zet glazen kokers of windlichten om 
de kaarsen en plaats ze voldoende hoog. Pas 
ook op met knisperend haardvuur; plaats daar 
een scherm voor.

Zelf leuke snacks 
maken voor uw hond!

De kerstdagen zijn in aantocht, een gezellige tijd die we vaak in huis doorbrengen met familie en vrienden. Toch kan deze gezellige tijd 
ook gevaren met zich meebrengen. Niemand wil de kerstdagen graag bij de dierenarts doorbrengen, daarom wat tips om uw Podenco en 

eventueel andere huisdieren een veilige kerst te bezorgen.

De foto legt het precies uit, maar een recept ontbreekt nog. Uiteraard hebben wij een aantal 
recepten voor u opgezocht. Deze vindt u op de volgende pagina.
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Stichting Podencoworld wenst u fijne kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!

Hondenkoekjes 
met tonijn
Tonijn is een vette vis die 
boordevol omegavetzuren zit. 
De perfecte snack voor uw hond!

Ingrediënten
• Een blikje tonijn (in water)
• 2 eieren
• 250 gram bloem
• 1 eetlepel havermout
• Een kom
• Een koekvormpje
• Bakpapier

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 180  
graden
2. Meng alle ingrediënten in een 
kom
3. Kneed het geheel grondig
4. Rol het deeg uit tot een halve 
centimeter dikte
5. Steek de koekjes uit met het 
koekvormpje
6. Bedek de ovenplaat met 
bakpapier
7. Laat de koekjes 20 à 30 
minuten bakken

Bron: myhappypet.nl 

Pindakaaskoekjes
Ingrediënten
• 220 gram Bloem
• 80 gram Pindakaas
• 2 Eieren
• 50 milliliter Water koud

verder nodig
• Bakplaat
• Bakpapier
• Koekvormpjes / uitstekers
• Plastic folie

Bereiding
1. Doe alle ingrediënten in een 
kom, roer door met een (houten) 
lepel en kneed daarna goed door 
met je handen tot een stevig 
deeg. Voeg indien nodig nog wat 
extra water toe.
2. Vorm een bal van het deeg, 
wikkel het in plastic folie en laat 
het een kwartiertje rusten in de 
koelkast.
3. Verwarm de oven voor op 180 
graden en leg een vel bakpapier 
op een bakplaat (of meerdere).
4. Bestuif uw werkblad met wat 
bloem, rol het deeg uit en steek 
koekjes uit het deeg. Herhaal dit 
totdat al het deeg op is.
5. Leg de koekjes op de met 
bakpapier beklede bakplaat en 
bak de koekjes ongeveer 15-20 
minuten in de voorverwarmde 
oven.
6. Laat de koekjes goed afkoelen 
en geef ze aan uw hond! Bewaar 
ze in een pot, bakje, trommel of 
geef ze cadeau aan een andere 
hond!

Bron: aanonzetafel.nl  

Appel wortel koekjes
Ingrediënten
• 160 gram rijstmeel
• 90 gram havermout
• 1 tl kaneel
• 112 gram appelmoes
• 64 gram fijngehakte wortel
• 2 eieren
• 3 el appelstroop

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 175 
graden
2. Meng het rijstmeel, de 
havermout en de kaneel in een 
middelgrote kom.
3. Meng in een kleine kom de ap-
pelmoes, wortel, eieren en 
appelstroop.
4. Maak een kuiltje in de 
middelgrote kom en doe daar het 
appelmoesmengsel in.
5. Meng alles goed door elkaar.
6. Bekleed een bakblik met 
bakpapier, drop bolletjes te grote 
van een theelepel op het blik.
7. Bak in ongeveer 20 minuten 
goudbruin.
8. Deze beloningen zijn ongeveer 
3 weken houdbaar in de koelkast 
en 4 maanden in de vriezer.

Bron: puppyopvoeden.nl 

Tip: Hondenkoekboek! 
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Stichting Podencoworld wenst u fijne kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!


