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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*VAN DE REDACTIE
Na 15 jaar is dit dan het laatste clubblad…15 jaar is een
lange tijd waar vele vrijwilligers (bestuursleden en
instructeurs) zich hebben ingezet om een betere baas-hond
relatie te krijgen…. Een afscheid is altijd moeilijk, maar
opent ook nieuwe deuren. Er komt tijd voor andere hobbies.
In dit laatste clubblad is er voldoende te lezen over het
ontstaan van onze HV de Schie en vertelt Peter het een en
ander (interview in het AD en een interview in dit clubblad).
Met vriendelijke groet,
Marga Mulder
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VAN DE VOORZITTER
Lieve allemaal,
Na 15 jaar actief clubgebeuren gaat hondenvereniging de Schie stoppen met zijn
activiteiten van instructie, wandelingen en individuele adviezen. De afgelopen
jaren zijn er ongeveer 50 verschillende cursussen gegeven op vier verschillende
locaties en circa 1500 cursisten hebben deze gevolgd met diverse hondenrassen:
groot, klein, dik, dun, kortharig, langharig, jong en oud hebben weer en wind
getrotseerd. Het resultaat een goede harmonie tussen hond en mens. Na 25 jaar
instructie geven waarvan 15 jaar bij zijn opgerichte hondenvereniging de Schie
gaat Peter van Koppen genieten van zijn pensioen. Al die jaren is hij bijgestaan
door zijn vrouw Betty. Beter gezegd dat ze het samen hebben gedaan. In al die
jaren ondersteuning van actieve instructeurs, vaste sponsoren, bestuur en leden.
Op 7 december was de laatste clubavond waar de laatste diploma’s werden
uitgereikt en afscheid werd genomen van hondenvereniging de Schie. Peter heeft
op zijn manier d.m.v. dia/film en verhaal een punt gezet achter zijn
hondenvereniging. Op 1 januari 2018 gaat de mooie website stoppen en stopt ook
hondenvereniging de Schie. Peter blijft beschikbaar om individuele adviezen te
verstrekken m.b.t. hondenproblemen. Een avond cq afscheid met een lach en een
traan. Als voorzitter wens ik eenieder het allerbeste en gezondheid toe in 2018 en
namens het bestuur en instructeurs, hartelijk dank voor ondersteuning gegeven al
die jaren door sponsoren en leden.
Voorzitter Cor Boeren
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'JE BENT BAAS VAN DE HOND, GEEN BEDIENDE'
(door Herman Baas in het AD van woensdag 22 november 2017)
Peter van Koppen stopt na vijftien jaar met Hondenclub De Schie. De
Delftenaar was al die tijd van de harde aanpak.
Van jongs af aan hebben honden een belangrijke rol gespeeld in het leven van
Peter van Koppen (65). Een liefde die hij erfde van zijn vader, die zich het lot
aantrok van honden die in het nauw raakten en ze mee naar huis nam.
Van Koppen: ,,Mijn vader werkte bij wasserij De Drie Beertjes, hij kwam overal.
Was er ergens een nestje, moest er een hond weg of was er een ander zielig
verhaal dan ontfermde hij zich over de dieren. Zo hebben we onder meer een
bouvier, een shepherd, een cocker spaniel en een Duitse staande gehad.''

Zelf was van Koppen direct verkocht toen hij dertig jaar geleden in aanraking
kwam met Engelse staffords. ,,Zij zijn mijn spiegelbeeld: kort en gedrongen", zegt
van Koppen met gevoel voor zelfspot. Steffie was zijn eerste stafford. ,,Met hem
heb ik bij de Kynologen Club Delft alle cursussen doorlopen en er mijn
trainerscertificaten behaald.''
Triatlon
Ter gelegenheid van het 80-jarige bestaan van KC Delft organiseerde van Koppen
in 1999 de allereerste Delftse triatlon voor baas en hond. Later zouden er nóg acht
van dit soort evenementen volgen. ,,Omdat ik goed overweg kon met niet bepaald
de makkelijkste rassen, werd ik gevraagd of ik instructeur wilde worden. Ik heb
daar tien jaar met veel plezier lesgegeven'', schetst van Koppen.
Hij deed dit met veel plezier, zo stelt hij, totdat het zogenoemde 'klikkersysteem'
zijn intrede deed. ,,Toen ben ik opgestapt. Het trainen met een klikkertje, het
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belonen met koekjes, het altijd positief en vriendelijk zijn naar je hond toe, ook al
bijt hij in je vingers, stuitte mij tegen de borst. Je bent de baas van de hond, niét de
bediende!"
Zijn vertrek bij KC Delft wekte vijftien jaar geleden veel beroering bij zijn trouwe
cursisten. Mede om die reden besloot hij Hondenvereniging De Schie op te
richten. Een grasveldje in het Hertenkamp in Delft werd de eerste trainingslocatie.
Van Koppen: ,,Maar toen het gras daar te lang werd, zag ik op een gegeven
moment de jack russelltjes en teckeltjes niet meer'', zegt Van Koppen. ,,Toen zijn
we uitgeweken naar de parkeerplaats van sporthal Brasserskade waar we jaren
hebben getraind.''
De vereniging verhuisde vervolgens naar 't Haantje op de grens van Delft en
Rijswijk. ,,Dankzij mijn goede banden met de Delftse ondernemer Wim Zegwaard
mochten we daar jarenlang met veel plezier gebruik maken van zijn schitterend
geoutilleerde terrein. We zaten daar met veel genoegen.''
De expansiedrift van de gemeente Rijswijk maakte echter een eind aan de
activiteiten. Dat gebeurde toen de grond werd geconfisqueerd. ,,We hadden een
probleem. Maar via een cursist kwam ik in contact met de eigenaar van Rodenburg
Tuincentrum, het huidige Ranzijn Tuin & Dier aan de Rijksstraatweg. Daar
hebben we tot op heden mogen trainen met de honden.''
Pensioen
Na 25 jaar lesgeven stopt van Koppen niet alleen met zijn hondenvereniging, hij
gaat ook met pensioen als medewerker van PostNL. Dat lijkt wat veel van het
goede, maar bang om in het beruchte 'zwarte gat' te vallen is hij bepaald niet, zo
verzekert hij. “Vissen, fietsen en klussen in huis staan hoog op mijn wensenlijst.
Motivatie om door te gaan met de vereniging is er wel, maar naarmate ik ouder
word merk ik dat mijn lichaam hier, en daar wat steekjes laat vallen'', concludeert
de Delftse hondenkenner.
Het is niet alleen maar een uurtje lesgeven, er komt veel meer bij kijken, legt van
Koppen uit. Op eigen houtje had hij het niet gered. ,,Ik ben iedereen binnen de
vereniging veel dank verschuldigd. Dat geldt met name voor mijn vrouw Betty.
Zonder haar was er ook geen HV De Schie.''
Bij het scheiden van de markt heeft hij een tip voor mensen die overwegen een
hond te nemen. ,,Ik zou willen zeggen: denk goed na voor je er aan begint en neem
een hond die bij je past. Veel mensen besteden meer tijd aan de aanschaf van een
auto dan aan de keuze van een hond.''
Heel ingewikkeld is het allemaal niet, meent van Koppen. ,,Als je weinig tijd hebt,
neem dan een hond die weinig beweging nodig heeft. Ben je vaak weg, koop dan
maar een speelgoedhond bij Blokker."
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Peter van Koppen blijft beschikbaar voor hondenadviezen en privélessen.
Belangstellenden kunnen mailen naar info@de-schie.nl.
15-JAAR DE SCHIE (2002-2017)
Dit is het laatste stukje van mij. Moet ik blij of verdrietig zijn? Ik weet het niet.
Voor mij zelf ben ik ergens wel blij, dat ik het netjes heb kunnen afsluiten. Maar
er is ook verdriet omdat ik weet dat er toch bazen en toekomstige bazen zullen zijn
die verkeerde beslissingen zullen maken, en wel door een hond te nemen.
Afgelopen 15 jaar hebben wij – de instructeurs van De Schie - wel het een en
ander voor bij zien komen. Meestal waren wij wel blij na afloop van de cursussen
om wat de bazen hadden geleerd. Maar er waren combinaties bij die het nooit
zullen leren. Het was natuurlijk niet alleen droefenis, wij hebben ook wel gelachen
anders hadden wij het niet 15 jaar lang vol gehouden.

(Chief in Action)
In dit clubblad kunnen jullie lezen hoe en waarom Betty en ik met De Schie zijn
begonnen. Wellicht weet niet iedereen dit en daarom wil ik dit toch nog even
kwijt.
Wij - de instructeurs van honden vereniging De Schie - stonden altijd klaar om de
bazen en honden op onze manier iets bij te brengen. Door weer en wind, zon,
hittegolven, regen, sneeuw en kou….. De instructeurs waren er voor de cursisten,
invulling van vakanties werden altijd zonder problemen opgelost, ook bij ziekte
was er nooit een probleem wie wat zou doen……Een gebeurtenis wil ik toch wel
even apart vermelden. Toen ik mijn been gebroken had, werd dit zonder vragen
onderling opgelost door de instructeurs.
Door onze manier van les geven - u kent de spreuk “De Schie voor een betere
baas-hond relatie” - hebben wij nooit in ons 15-jarig bestaan reclame hoeven te
maken om nieuwe cursisten te krijgen. Het was eerder anders: “vol is vol”. De
8
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toezegging werd altijd wel gedaan dat bij de volgende cursus de cursisten konden
aanhaken zodat er niemand werd teleurgesteld.
De afgelopen tijd hebben zo’n 35 bazen speciale begeleiding gehad om met hun
zogenaamde “probleemhond” om te kunnen gaan…het probleem lag meestal bij
de baas en in mindere mate bij de hond.
Buiten het geven van cursussen, hadden wij ook nog onze wandelingen en niet te
vergeten de 9 triatlons voor baas en hond .Ook hebben wij 1 keer een landelijk UV
examen gehad. Zelfs de tv hebben wij ook nog gehaald in het programma “Man
bijt Hond”.
Dit alles was natuurlijk nooit mogelijk geweest zonder de vrijwilligers. Mijn dank
hier voor.
Nu zit het erop en wil ik tot slot nog wat mensen bedanken die dit de afgelopen 15
mogelijk hebben gemaakt - hopelijk vergeet ik niemand:
• Betty - zonder haar was er zeker geen HV De Schie geweest.
• De instructeurs, Sandra van Karssen, Jackeline Everaers, Jaap Groenveld
(helaas te vroeg overleden).
• Leo Schouten die altijd op zijn manier is blijven les geven. En die “de
Leeuw” natuurlijk. Altijd was Willem er. Ik hoefde maar te bellen of hij
stond al klaar.

Tot slot mensen die van af het begin achter ons idee van les gegeven hebben
gestaan.
• Patricia Rupp en Marga Mulder. Door deze 2 dames was er altijd een
perfect verzorgd clubblad.
• Het bestuur ook al is de samenstelling in de loop van 15 jaren wel verandert.
• Ria en Ger Hagen die ik in mijn K.C. Delft tijd heb leren kennen maar altijd
bereid waren om De Schie te helpen.
9
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Hopelijk ben ik niemand vergeten, sorry mocht het zo zijn ik ben toch ook maar
een mens!
Peter van Koppen
BARBET
De Barbet – ook wel Franse waterhond genoemd - wordt al genoemd in
geschriften uit de zestiende eeuw. De Barbet werd gebruikt voor de jacht op
eenden en zwanen en voor het apporteren van dit geschoten wild uit het water. Het
is dan ook geen verrassing dat deze hond enorm van water houdt. De Barbet is
direct verwant aan de herdershonden – zoals de Briard – waar hij veel
overeenkomsten mee vertoont.
Aan het einde van de 19e eeuw werd de hond gehouden als jachthond door
stropers en boeren. De Barbet is een tijdje vrij zeldzaam geweest in Nederland,
maar is nu weer in opkomst. Zo zijn er nu 460 Barbetten in Nederland en komen
er gemiddeld 14 nestjes per jaar.
Wanneer onze hond - Cato - een plas water ziet is ze niet te houden! Ondanks de
lange haren, waar overigens prachtige krullen in zitten (als het droog is), is de
hond toch redelijk snel weer opgedroogd. Dat is maar goed ook, want deze
energieke hond is snel geneigd om op te springen uit enthousiasme.

De Barbet is een intelligent ras dat zeer goed te trainen is. Zo is de voorgang van
Cato goed te zien tijdens de lessen van Peter. Een Barbet heeft vaak zwarte/bruine
haren en wordt rond de 60 cm groot. Nog een voordeel van de vacht van een
Barbet is dat hij niet verhaard. Het is wel af en toe fijn om de hond te laten
trimmen, zodat je hem weer in de ogen kan kijken.
Martijn Verhoeff
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LAGOTTO ROMAGNOLO
De Lagotto Romagnolo is een oud Italiaans ras en waarschijnlijk de oudste der
waterhonden. Tussen de 6e en 10e eeuw voor Christus zijn er al honden
gesignaleerd die leken op de Lagotto Romagnolo. Op fresco’s uit 1456 is de hond
al te zien. De hond werd gebruikt voor de jacht op waterwild. Hij heeft een
uitzonderlijk reukvermogen. En werd later ingezet om truffels te zoeken. Tot op
heden is dat zo. In Zweden wordt de hond door de douane gebruikt voor het
opsporen van drugs. In 2005 is het ras erkend door de raad van beheer.
De Lagotto Romagnolo is een vrolijke enthousiaste hond, die soms terughoudend
kan reageren naar nieuwe mensen. Mijn hond - Truusje - heeft daar absoluut geen
last van.

Een Lagotto Romagnolo moet wel degelijk weten wie de baas is. Ze neemt gauw
een loopje met je. Ze ziet er heel vertederend uit en dat is een grote valkuil. De
hond is erg energiek en heeft veel beweging nodig. Is erg leergierig , wendbaar en
snel. Een vervolg hondensport kan dus van alles zijn. Het is een sociale hond
zowel naar mensen als andere honden. Het is ook een slimme hond en daar maakt
ze nu al naar eigen goeddunken gebruik van. Het is dus een hond met karakter en
heeft dus duidelijkheid en leiding nodig. Nee is dus nee. De Lagotto Romagnolo
verhaart niet. Het is al met al een heerlijke hond.
Henriette Bouwmans
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“IK ZOU NIETS ANDERS DOEN!”
Op een maandagmiddag vond ik het tijd om op verzoek van Peter hem met een
aantal vragen te bestoken die mij altijd wel bezig hadden gehouden.
Waarom heeft iemand zo veel tijd en energie over om honden te trainen en vooral
bazen te begeleiden. Waar komt die passie vandaan? En belangrijker waarom stopt
Peter na 15 jaar toch met HV De Schie.
Hieronder kun je de vragen en belangrijker de antwoorden lezen….wellicht ligt dit
een tipje van de sluier op.
• Hoe heette jouw eerste hond?
Blacky een afgekeurde politie-hond – een huishond bij het gezin van mijn
ouders – het was een bouvier. Ik was nog erg jong..
• Wat zou jij een hond nooit willen leren?
Dansen, dat is niet natuurlijk voor een hond.
• Waarom heet HV de Schie de Schie?
Omdat het kanaal de Schie (de Vliet) heel Delft verbindt maar ook verdeelt
in twee gedeeltes. De Schie is verbindend (de relatie tussen baas en hond),
maar kan ook verdeling geven omdat wij onze training richten op
commando-training en niet werken met clickeren of koekjes.

• Welke hond (die je les hebt gegeven) zul jij je blijven herinneren?
De hond was volgens de baas erg eenkennig naar vreemden, bij de eerste
ontmoeting kwam hij gelijk naar mij toe en legde zijn kop op mijn
schoot….sindsdien moest de baas stoppen als hij met de hond langs kwam
mijn huis kwam fietsen omdat de hond mij altijd gedag wilden zeggen – het
was dus een goede eerste “date”! De hond was Floortje – een Grand Bleu de
Gastogne van Berend van der Veen.
[Kanttekening: Peter haalde de hele stapel clubbladen uit zijn archief op zoek
naar de hond en de baas, hij wist zich feilloos te herinneren dat deze Floortje ook
betrokken was geweest bij een activiteit in Schipluiden – een geheugen als een
olifant heeft die Peter wel….]
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• Wanneer ben je bang geweest voor een hond?
Nooit.
• Wanneer ben je voorzichtig geweest met een hond?
Herstellende van een gebroken been kwam er een Dobberman (3 jaar oud)
op mij af stormen tijdens een privé-les. Toen werd het een soort
“survival”….waar ik als winnaar uit kwam…..ik was gevallen (en dus
kwetsbaar) maar ik gaf de hond een schop toen hij aarzelde en kon de hond
dus van mij afhouden. Mijn advies aan de baas was om daarom de hond te
laten inslapen… De baas nam dit advies niet over met als resultaat dat de
hond alleen ’s avonds werd uit gelaten en mensen werden vermeden….geen
goede situatie voor de hond en voor de baas.

• Naar welke momenten kijk je met het meeste plezier terug?
Ik ben trots dat cursisten zich melden zonder dat er reclame wordt gemaakt
voor HV de Schie – het gaat allemaal via “mond-tot-mond reclame” en dat
is toch wel uniek.
• De vereniging heeft voldoende cursisten en er is animo waarom stop je nu
echt?
Het lichaam wordt minder –ik wil mijzelf 200% inzetten en merk dat dit
niet meer goed lukt. Verder zie ik een tendens dat de bazen steeds mondiger
worden en denken “alles te weten” (naar mijn mening is dit een verkeerde
eigenwijsheid).
• Stel dat een andere hondenschool of vereniging je benadert om
instructeur te worden en je hebt dan niet meer de last van al het
organiseren en coördineren – wat doe je dan?
Ik wil geen instructeur worden bij een andere vereniging. Ik zou wel een
adviserende rol (een soort coach) willen zijn bij een vereniging om
bijvoorbeeld beginnende instructeurs tot een beter resultaat te laten komen dan ben ik beschikbaar.
13
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• Hoeveel cursisten heeft de HV Schie gehad in de afgelopen 15 jaar?
1500 cursisten in totaal zo’n 100 cursisten per jaar.
• Als de Staffordshire Bullterriër er niet zou zijn welke hond zou je dan
nemen?
Ik vind een hoop honden leuk –een border terriër vind ik dan wel leuk – qua
grootte van de hond en het zijn werkhonden.
• Nu jullie hond toch op leeftijd is (13 jaar en 7 maanden) ben je van plan
om ooit nog een andere hond te nemen?
Wij nemen geen eigen hond meer, Jantien is mijn pleeghond….wie weet
wordt ik later wel oppas-opa voor honden…ik wil geen uitlaatservice
hebben.
• Wat zie je als de grootse problemen met een hond?
Mensen schaffen een hond aan zonder zich te verdiepen in welke hond het
beste bij hen past – ik zou in dat geval graag willen adviseren welke hond
het beste past zodat er een optimale baas-hond relatie kan ontstaan.

• Je hebt een “beste van het parcours” uitgezet als afsluiting van het
cursusjaar. Wie is volgens jou de beste instructeur?
Gert-Jan Laaij van de KC Delft van wie ik les heb gehad als cursist.
• Levert de puntentelling van een examen wel eens discussie op?
Ja dat gebeurt wel – onderling onder de instructeurs en de jury-leden is er
misschien 2x een punt van overleg geweest. Het probleem is dat de meeste
cursisten zich niet verdiepen in de puntentelling en daardoor kunnen er
discussies ontstaan.
• Kijkend naar het bestuur – hoeveel voorzitters zijn er geweest?
Drie voorzitters: Wim, Rina en nu is Cor onze voorzitter.
• Zijn er bepaalde herinneringen aan het bestuur?
Het zijn mensen die hun vrije tijd willen opofferen voor werk dat achter de
schermen gebeurt en niet altijd even zichtbaar is voor de cursisten.

14

Jaargang 2017 – nummer 3

• Ik zie in het clubblad ere-leden staan? Hoe wordt je erelid?
Het bestuur beslist wie er de “titel’” ere-lid krijgt en waarom.
• Wil je een lintje van de koning voor alle inzet die je hebt gedaan als
vrijwilliger?
Dat zou ik wel leuk vinden als een blijk van waardering maar om eens in de
lijst van bekende Delftenaren te komen lijkt mij ook leuk – dus stem eens
op mij.

• Hoeveel boeken heb je over honden?
Laatst heb ik mijn boekenkast opgeruimd en zijn er twee tassen met
hondenboeken naar de rommelmarkt gegaan – ik heb nu nog 50-60 boeken.
• Als je nu terug kijkt op 15 jaar de Schie en je mocht het over doen wat zou
je anders doen?
Ik zou niet anders doen!
Vragen gesteld door Marga Mulder
Antwoorden goedgekeurd door Peter van Koppen
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http://www.sleutelspecialistdelft.nl

Voor een heerlijke vakantie op het zonovergoten Curaçao in een schitterende
vakantievilla, direct aan het water gelegen.
P.s.: uw hond is ook welkom!
Voor meer informatie bezoek www.awaycoco.nl of mail naar vakantie@awaycoco.nl
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UITSLAG CURSUS 2017
Baas
A-cursus
Lex van Riessen
Martijn Verhoeff
Tamara Derwort
Jessie Lucas
Henriëtte Boumans
Kozué Takamura
Marian Wijen
Andy Molenaar
Ton Barnhoorn
Ingrid de Lee Labrie
Cees Lucas
Anneke Mens
B-cursus
Claudia Couwenbergh
C-cursus
Marja Schenderling
De Beste van Het Parcours
Martin van der Vaart
Margreet van der Beek
Nicole Marks
Petra van Dorsten
Nathalie van Mierlo

Punten

Hond

Ras

Uitslag

Teuntje
Cato
Boef
Bink
Truusje
Mika
Luna
Arie
Tyson
Moos
Duffie
Noor

Dwergschnauzer
Barbet
Duitse Herder
Chichuahua
Lagatto Romagnolo
Shiba Inu
Berner Sennen
Bull Terriër
Amerikaase Bully
Kruising
Kruising
Beaucron

Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Gezakt
Gezakt
Gezakt

89
78
73
71
70
68
67
63
62
50
48
40

Bobbie

Bichon Frisee

Geslaagd

81

Yahla

Zwitserse Witte Herder

Geslaagd

110

Tobias
Veder
Boela
Jessy
Rave

Bearded Collie
Sheltie
Amerikaans Stafford
Oud Duitse Herder
Staffordshire Bull Terriër

De beste

212.5
211
193.5
191.5
182
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BREI ER EEN EINDJE AAN….
Zelf heb ik jaren van Peter les gehad – in eerste instantie vond ik hem maar “een
vreemd mannetje”- hij was de jury bij het puppy-examen van mijn Tervuerense
Herder en vertelde na het examen dat ik bezig was mijn hond te verpesten! Ik
begreep hier niets van op dat moment maar gelukkig kwam ik tot inzicht en werd
mijn hond een goede metgezel.
Ik herinner mij ook dat Peter wilde leren hoe hij zelf de certificaten kon maken
voor zijn vereniging – heel geduldig was hij met het leren hoe hij met de computer
moest om gaan – en ik kan uit ervaring vertellen dat Betty en hij altijd gastvrij de
deur openen (thee en lekkers) als je komt helpen. Ook herinner ik mij de tijd
waarin wij met een aantal cursisten Peter bedankten met een liedje of iets geks
voor zijn inzet…kortom het waren mooie tijden….maar er komen ook weer mooie
tijden aan….zoals gezegd “Er is een tijd van gaan, er is een tijd van komen,
De tijd van gaan is nu gekomen, want HV de Schie breidt er een eindje aan”.
Marga Mulder
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DIERENARTSEN IN DE REGIO
Dierenkliniek Delft-Centrum
Crommelinplein 3-5, Delft

015-2850230

Dierenkliniek Hof van Delft
Hof van Delftlaan 74, Delft

015-2123565

Dierenkliniek Delfland
Tramkade 1, Den Hoorn

015-2566319

Dierenkliniek Kalverbos
Sint Eustatiusstraat 4, Delft

015-2125543

Dierenartsen Razijn
Rijksstraatweg 11, Delft

015-2570625

Dierenkliniek ’t Centrum (Pijnacker)
Stationsstraat 29a, Pijnacker

015-3697838

M.P. Hogendoorn
Overgauwseweg 28, Pijnacker

015-3692545

Dierenkliniek De Singels Ypenburg
Rijswijkse Landingslaan 143, ’s-Gravenhage

070-4140147

Dierenkliniek Wateringse Veld
Santiagosingel 3, Den Haag

070-3941238

Dierenambulance (regio alarmnummer)

070-3660909

Stichting Amivedi (registratie gevonden huisdieren)
Dierenambulance Haaglanden

06-53972689
015-2121000

Hondenvereniging De Schie
(Cursus)-Secretariaat
Aan ’t Verlaat 14
2612 XZ DELFT
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