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Beste leden,
Nog net voordat het merendeel van Nederland op vakantie gaat willen we jullie nog graag
opmerkzaam maken op het volgende:
- in het najaar is er een wandeling in Leesten
- wellicht ten overvloede een waarschuwing gedurende de hete dagen
- het Iers Water Peil nummer 99 verschijnt in september.
Namens het bestuur van de IWSVN wens ik jullie allen een fijne zomer,
Michael Roeterdink

Najaarswandeling
Zondag 2 september gaan we wandelen in Het Leesten (hetleesten.nl).

Het adres is:
Hoenderloseweg 191
7339 GG Ugchelen
Verzamelen: 10.30 uur.

Opgave mag bij Willem ter Horst, mail willem@iwsvn.nl

Warm, zomers weer in Nederland
Voor u gelezen:
De weersvoorspellingen geven aan dat er nog steeds hoge temperaturen verwacht worden, de
komende periode. Heerlijk, maar toch…….
De gezondheid en het welzijn van zowel de mensen als de honden zijn mogelijk in het geding.
Honden hebben geen zweetklieren en kunnen daardoor hun warmte slecht kwijt.
Oververhitting is gevaarlijk en kan zelfs dodelijk zijn voor uw hond.
De Raad van Beheer en de IWSVN voelt zich daar verantwoordelijk voor en daarom worden de
volgende suggesties/voorstellen meegegeven voor de komende periode:
In het belang van hond en mens: Maak gebruik van aanwezige schaduw, altijd vers waterbak
ter beschikking hebben, zoek koele ruimte op, binnen , etc..
1. Laat hond uit, ’s-ochtends vroeg of tegen de avond, ivm de temperatuur overdag en houd
de inspanning laag.
2. Ga niet fietsen met de hond in de middag of avond. Alleen ’s-ochtends vroeg zou
kunnen, als asfalt en zandpaden nog niet zo heet zijn geworden door de zon.
3. Let met name extra op, op honden die wat ouder zijn.
4. Laat de hond niet achter in de auto, ook niet voor een kwartiertje.
5. Naast de maatregelen in het belang van honden (zoals extra waterbakken en schaduw
creëren dmv parasols e.d.) dient u natuurlijk ook voldoende vocht te drinken overdag. 😊
6. Let op voor uw hond bij het zwemmen in buitenwater; de kwaliteit ervan kan door blauw
algenbloei, verslechterd zijn. Als de hond dit water binnen krijgt, wordt uw hond ziek!
(oren, opgezwollen lippen, diarree, overgeven etc.)
Het besmette water is te herkennen aan een drijvende, olieachtige laag op het water,
blauwgroen van kleur.
7. Meer tips op de website https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/tips-voor-warm-weeren-honden21/ of LICG www.licg.nl/dier-en-warmte/

Horse Event
Op 14, 15 en 16 september wordt te Haarlemmermeer het
Horse Event gehouden. http://www.horse-event.nl/
Daar zijn alle mogelijke disciplines van de paardensport te
bezien het is zeer professioneel opgezet met top ruiters en
amazones.
Er zijn dag vullende programma’s.
Tja, wat heeft de I.W.S.V.N. daar mee zult u zich afvragen?
Wel, in een overmoedige bui heb ik gedurende een bestuursvergadering geuit dat de Ierse
Water Spaniel een wel erg onbekend ras is en dat het ras meer onder de aandacht moet
worden gebracht.
Er zijn zo’n 75 Ierse Water Spaniels in Nederland, dat is niet echt veel. Altijd, Poedel of
Labradoodle!

Om voort te kunnen in de toekomst is het fijn als er zo nu en dan nakomelingen kunnen komen.
Die dan ook kunnen rekenen op een warm thuis.
Ik ben daarom ingegaan op vragen van de Raad van Beheer om mee te gaan doen aan diverse
Events. Welnu de Raad van Beheer werkt nauw samen met de organisator van Events namelijk
Academy Bartels.
Er worden op het Horse Event gratis stands ter beschikking gesteld en wij als I.W.S.V.N. mogen
er een bemensen. Dat doen wij meestal met een groepje enthousiaste leden die dan uiteraard
met hun hond komen helpen. Als wij met meerdere leden zijn dan kun je natuurlijk zelf ook een
kijkje gaan nemen op het Event.
Meestal ontvang ik wat vrijkaarten voor de leden die komen helpen.
Ik wil vragen of er nog meer leden onder u zijn die willen meehelpen die dagen, hoe meer Ierse
Water Spaniels er zijn des te leuker voor het publiek om te zien.
Doordat we als Ierse Water Spaniel Vereniging zichtbaar zijn heeft het ons nieuwe leden
opgeleverd.
Regelmatig hoorden wij, “wat een leuke honden, nooit eerder gezien”!
Als u belangstelling heeft geeft u mij dan een berichtje?
Nettie Zindel, mail secretaris@iwsvn.nl

Iers Water Peil – editie 99
Stukjes voor het volgende Iers Waterpeil zouden we graag voor 1 september willen ontvangen.
Het mag echt van alles zijn. Wellicht dat er de komende periode mooie vakantie verhalen te
beleven vallen. Schrijf deze dan op en stuur ze aan: redactie@iwsvn.nl

