








Historische Kring IJsselstein 87 (mrt. 1999). - Dl.87 Eischen voor den hond De honden die gebruikt worden, moeten gezond zijn en In staat te trekken.Daarom Is het verboden kreupele, aan huidziekte lijdende, gewonde, zichtbaardrachtige ofzoogende honden te gebruiken. De honden moeten volwassen zijn. Keuring van de kar Indien de hond onder de kar gespannen Is, moet hij, te rekenen naar de schouder-hoogte, rechtop onder de kar (eventueel ook onder de as van de kar) kunnen Enkele tekenin-gen uit: &quot;Aanwijzigingenvoor houders engeleiders vanhondekarren envoor de met hettoezicht daaropbelaste ambte-naren&quot;,(n.a.v. deTrekhondenwetuit 1910) staan. Hij moet dus over de geheele lengte van rug en kop tot deze hoogte rechtopunnen staan, en dit moet het geval zijn, zoowel wanneer de hond in rustendenouding, met slap hangende strengen staat, als wanneer hij In trekkende houding,*net gespannen strengen staat. Veelal zal In verband hiermede in de as van de kareen boog moeten worden gemaakt. De

aanspanning moet zoodanig zijn, dat deond tijdens het rijden in ongedwongen houding kan hopen en daarbij den kopongehinderd niet alleen opwaarts tot de schouderhoogte, maar ook neerwaarts totden grond kan bewegen; dit is noodig, omdat de hond, naarmate hij meer krachtzet, den kop omlaag brengt, en belemmering van den hond om in zijn natuurlijkehoudmg te loopen kwellend moet worden geacht. net gewicht (zonder lading) en de bouw van de kar moeten zoodanig zijn, datnet trekken kenlljk geen bovenmatige Inspanning van den hond verelscht. Of ditnet geval is, kan uit de houding en bewegingen van den hond blijken; trekt hij mettaag wegzakkende achterband of maakt hij beurtelings naar links en rechts bewe-gingen, dan Is zijn inspanning zeker meer dan matig.









Historische Kring IJsselstein 87 (mrt. 1999). - Dl.87 1 Melkkar vanboer de Jong uitde Achtersloot,voor boerderij'de LangeVelden'.(1920) genen die met de keuring van trekhonden waren belast, letten bij hunbeoordeling op de volgende zaken: ? korte, brede, zware nek; krachtige hals - rechte, brede, gespierde rug; korte brede lendenen - brede schoft (deel van de rug tussen de schouderbladen) ? breed, gespierd kruis; smalle, gevulde flanken - brede voorborst - gewelfde, diepe borst; gespierde, vastliggende schouder - krachtig gebouwde, rechte voorbenen - korte, ronde klauwen; niet-gespreide tenen met ronde, niet te wekezoolkussens - goed gebroekt; lange flink gespierde dij en schenkel; spronggewrichtenlaag bij de grond bij goede stand van de achterbenen ? krachtige gewrichten m de keuring zo objectief mogelijk te laten verlopen, werd er gebruikgemaakt van een berekening met punten. De diverse onderdelen konden maxi-^ aa loo punten opleveren. Een hond die volgens de hieronder genoemdede X ^° ^°^ '^^^'^' punten kreeg

toegekend, was goedgekeurd voor de hon- enkar: De punten achter elk te beoordelen onderdeel vormen telkens hetmaximum te geven punten. *





Historische Kring IJsselstein 87 (mrt. 1999). - Dl.87 Een opname diegemaakt is tergelegenheid vande 'FotowedstrijdIJsselstein' in1934. De uitbla-zende hond ligtin de berm vande Achtersloot.De melkbus metteems is inmid-dels ook historiegeworden. in een Koninklijk Besluit bepaald dat de schofthoogte en borstbreedte van devoortaan moesten worden bepaald met een rechte schuifmaat). I e keuring werd ook de kar betrokken. Deze verplichte periodieke keuring -n soort APK avant la lettre - werd in IJsselstein uitgevoerd door wagenma-r/raadslid/hekeldichter Jan van der Roest. (Hij was de auteur van o.a. depenluiders-sage). Bij deze keuring van de kar was hondvriendelijkheid denorm. We citeren artikel 7 uit de Trekhondenwet van 1910: Verdere eischen voor de kar. e kar moet voorzien zijn van 1 of meer doelmatige ligplanken voor den hondoj de honden en van een steeds bruikbaren, zindelijken drinkbak, en voortszoodanig zijn ingericht, dat de hond tijdens den rit in ongedwongen houdingkan loopen en tijdens het stilstaan van de kar

in ongedwongen houding kan lig-gen, zitten en staan. anneer de kar in rust is, mag haar gewicht niet op den daarvoor gespannenond drukken. Daarom moeten er aan de kar steunsels zijn, die voorkomen, datde kar op den hond drukt, wanneer de hond zit, ligt of staat. I H j         °-----?&quot;&quot;i.c.i cn.iu|iiL ci-m gcueuru te zijn. In IJsselstein werd de hon- erikar van petroleumventer Keesje Langerak onderweg gecontroleerd. DeW \^^^^^ ^^&quot; politie constateerde dat een drinkbak voor de hond ontbrak,oer Langerak, die hierop werd aangesproken, reageerde verontwaardigd. 11







Historische Kring IJsselstein 87 (mrt. 1999). - Dl.87 i^ Trekhond.........een hondenbaan! Zijn verzoek werd enkele weken later afgewezen met de motivatie &quot;niet nood-zakelijk&quot;. Ruim drie jaar later waagt dezelfde heer een nieuwe poging. Onzekeris het of hij in de tussenliggende tijd toch een vergunning om op de kar te zit-ten heeft weten te bemachtigen of dat hij blufpoker speelt door te doen alsof hijde gevraagde toestemming bij zijn vorige hond al had. Zijn grootste troef isechter zijn leeftijd: eind vijftig! Ijsselstein 12 Oct. '}6 Edele Achtbaren Heer Abbink Spaink, Ondergetekende J.Vlastuln Bos, Veehouder Poortdijk 179 D te Ijsselstein, verzoek u beleefd om Vergunning te mogen ontvangen om op de hondekar te mogen zitten tijdens de rit om te gaan melken van huis N.IJsseldijk en 't Zomerwegje terug naar huis, aangezien ik van 't voorjaar wegens verandering van een hond een nieuw rijbewijs heeft ontvangen en daar niet op vermeld staat aangezien 't wel op 't voorigen rijbewijs was vermeld

dat tijdens de rit een persoon op de kar moogt bevinden, welk u Agent Volwerk bekend is daar die 't rijbewijs al eens gelezen heeft. Daar ik al tegen de Zestig jaren bind is 't mij al een beetje moeilijk om te loopen achter de hondekar. De hond behoefd niet meer te loopen dan 2 Kilometer met 'n tusschenrust van 3 kwartier. Hopende van u een Gunstig antwoord te mogen ontvangen HoogachtendJ.Vlastuin Bos VeldwachterPiet Valk op zijndiendersfiets aande gracht bij deBenschopper-poort. Ook deze aanvraag werd door B en W niet gehono-reerd. Een ambtenaar op het gemeentehuis had opde betreffende briefde notitie geschreven: 'Mede inverband met doofheid niet verantwoord indien vergun-ning verleend zou worden.' In 1927 verschenen aanvullingen op de Trekhon-denwet van 1910. De - minimaal 14-jarige- geleidervan de hondenkar moest nu voortaan een num-merbewijs op zak hebben. Dit was een documentmet alle mogelijke informatie over kar, hond enmanier van bespannen. Op de kar moest

verdereen kentekenplaat zijn bevestigd: een wit bordwaarop met zwarte letters de naam en woonplaatsvan de houder met het nummer van inschrijvingwas geschilderd. Hoe serieus dat in zijn werk ging toont het verslagaan, geschreven door veldwachter Valk in 1930. 14



Historische Kring IJsselstein 87 (mrt. 1999). - Dl.87 Rapport Ondergetekende heeft de eer U Edelachtbare het navolgende te rapporteeren.Op Donderdag 24 April 1930 en Vrijdag 2^ April iq}0, telkens des voormiddags^n 7 1/2 uur, heeft op het Plantsoen alhier een herkeuring van honden, karren enMg plaats gehad met den deskundigen W.C.Neomagus rijksveearts te IJsselstein.(Afschillende op- en aanmerkingen werden gemaakt op honden, karren en tuigvan onderscheidende houders van hondenkarren; o.a. dat de hond te mager was,naam en woonplaats niet duidelijk leesbaar voorkwam op de kar, geen drinkbakanwezig en enkele houders moesten hun tuig laten repareeren, waaraan door'en zal worden voldaan. Bij een houder van een hondenkar kwam het voor, datzijn nummerbewijs gedeeltelijk was afgescheurd, 't welk ten name stond vanH.Kool, wonende Lagendijk alhier. P donderdag 24 April 1930 werden 2 (twee) honden van houders afgekeurd,wetke m een gebrekkigen toestand verkeerden, namelijk van A.J.Kruijf,

melkven-cf, wonende Havenstraat en van G.Lekkerkerker, veehouder, wonende NoordJsseldijk, beiden te Ijsselstein. Op Vrijdag 25 April 1930 werd 1 (een) hond afge-eura van H. van Montfoort, wonende Havenstraat alhier, zijnde te smal van''S gemeten tusschen de boegen. Voorts werden nog honden gekeurd, waarvanandermg op het nummerbewijs moest plaats hebben. Verschillende houdersnondenkarren zijn niet opgekomen wegens dat zij niet meer in het bezit^aren van een hond, namelijk: H. de Haan                 Ijsselstraat           ^5 G. Ie Noble                  Ijsselstraat           30 G. van Schalk              Panoven              yo G. Le Noble                  Hooge Biezen       13a ^Hoogendoorn            Hooge Biezen       22 ^?J-Hoedeman             Hooge Biezen       24a r.A.B. Tersteeg             Voorstraat            14 ^?^°^^                        Utrstraat            34 ''apport op afgelegden ambtseede opgemaakt, geteekend en op 26 April 1930 de Veldwachter, P. Valk den ^' 8'^^'^&quot; «ioet het bizar aan dat de Nederlandse overheid zich 11

maan-diver^&quot;^'^ * uitbreken van de Tweede Wereldoorlog rustig bezig hield metWi^h^^ ^^&quot;^^&quot;'''&quot;8^&quot; ^&quot; wijzigingen van de Trekhondenwet. Namens koningin19^8             gaf minister Van Boeyen (Binnenlandse Zaken) op 27 oktober voorb^^y^^&quot;^*^' gedetailleerde richtlijnen voor houders van hondenkarren. Een et gebruik van andere halsbanden dan banden van leder of banden van doornzen Mmister van Binnenlandsche Zaken aangegeven textielproducten is ver-








