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VRIENDEN, Onze hond een kindervriend
Agenda

Op 9 december j.l. Vond weer een lezing over het
boek VRIENDEN plaats. “Hoe voed ik mijn hond
en kind op tot echte vrienden”.
Dit was voorlopig de laatste lezing over de
combinatie kind & hond in deze reeks. Alleen
voor groepen, verenigingen en organisaties zal
deze lezing nog aangeboden worden. We hopen
begin 2012 weer een open lezing te organiseren
over dit onderwerp.



NU OOK ANIMALE
OP HYVES HTTP://
WWW.ANIMALEGEDRAG.HYVES.NL



9 DECEMBER LEZING
VRIENDEN IN KLIMMEN



20 DECEMBER T/M 2
JANUARI KERSTVAKANTIE, WIJ ZIJN DAN
ALLEEN VOOR NOODGE-

Over het boek Vrienden zijn inmiddels
verschillende publicaties in de media verschenen
en er zal de komende maanden nog meer
aandacht aan besteed worden in verschillende tijdschriften en bladen. Wij
hopen dat wij op deze wijze minder hondenbeten bij kinderen kunnen
realiseren, daar doen we het voor. VRIENDEN : ISBN 978-90-77462-61-4
Bloemendal Uitgevers. te verkrijgen bij ANIMALE, BOL.com, Bruna, ECI ed.

Workshop voor uw vereniging, school of bedrijf?
Wilt u een actieve, praktische en interessante workshop voor uw leden,
medewerkers of studenten organiseren?
Vraag vrijblijvend naar onze mogelijkheden, in overleg kunnen wij een workshop
specifiek voor uw doelgroep samenstellen.

VALLEN BEREIKBAAR!



8 JANUARI START
NIEUWE GROEPSLESSEN

Bedrijfsgegevens
ANIMALE
GEDRAGSPRAKTIJK
VOOR DIEREN

SWIER 24

Bekende workshops die wij u nu standaard kunnen aanbieden zijn:

6363 CM WIJNANDRADE







Help mijn hond blaft wat af

TEL. 045-5680398

VRIENDEN, onze hond een kindervriend

FAX.045-5680397



Lichaamstaal en communicatie van honden
Mijn hond is bang voor vuurwerk en onweer
Dierenvrienden workshops voor kinderen: hond, kat, knaagdieren, jonge
boerderijdieren.

WWW.ANIMALE.NL
CONTACT@ANIMALE.NL
ANIMALE-GEDRAG.HYVES.NL

Workshops voor volwassenen en/of kinderen met angsten voor honden, ook

REDACTIE:

voor vertegenwoordigers, hulpverleners en andere die in hun werk in

MARJOLEIN FRANSSEN

aanraking komen met honden en wilen weten wat ze kunnen doen.
Meer info via contact@animale.nl of bel naar 045-5680398

PATRICIA HENSKENS-SPEE
PAGINA 1 VAN 2
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Veilig in de
auto?

ANIMALE GROEPSTRAINING NIEUWS

Op naar de
training!

Op 4 december is een nieuwe
groep pre pubers gestart, er is in
die groep nog 1 plekje vrij heeft
u een hond tussen de 5 en 8 mnd
dan is deze cursus misschien iets
voor u, zie voor meer info op de
website of meld u aan.
Begin maart 2011 hopen wij van
onze nieuwe trainingslokatie in
swier de poorten te kunnen
openen. Meer informatie volgt in

de volgende nieuwsbrief.
8 januari starten weer nieuwe
groepslessen zoals puppyklasjes,
pre pubers en speuren, intersse?
Meld u dan tijdig aan.
Aanmelden kan via
contact@animale.nl Of
045-5680398

EVEN VOORSTELLEN

Regelmatig
lopen stagiaies
mee in onze
praktijk. In deze
rubriek stellen
zij zich voor.

Hallo ik ben Naud
Timmermans,
getrouwd met Elke en
in de gezegende
omstandigheid
geweest om vervroegd
met pensioen te
kunnen!!
Je krijgt dan meer tijd
om dingen te doen die
je leuk vindt en soms
kondigen leuke dingen
zichzelf aan. Een van
die leuke dingen was
dat er bij ons een
Sheltie in huis kwam
en dit beviel zo goed
dat er al snel een
tweede bijkwam. Het
zijn beiden teefjes en

we wilden eigenlijk ook
wel een nestje fokken.
Uit ons eerste nestje
hebben we nog een
teefje gehouden dus
de stand is nu 3.
Ondertussen hebben
we alles gedaan om
rashonden te mogen
en kunnen fokken(in
Duitsland) en het bezig
zijn met honden beviel
zo goed dat ik
inmiddels bij het
Cursuscentrum in
Barneveld en aantal
cursussen heb gevolgd
die uiteindelijk leiden
naar gediplomeerd
gedragstherapeut.

Door een lezing die
Patricia gaf voor de KC
Weert/Hondenschool
DVS te Ospel en door
een door Patricia
afgenomen
gedragstest voor mijn
hond Cora om scholen
te mogen bezoeken
voor het Sophia’s
Snuffelcollege, ben ik
met haar in contact
gekomen en zodoende
ondersteun ik haar nu
bij de
gehoorzaamheidstrainingen en de
speurcursus.
Tot ziens bij de
groepslessen.

Fijne feestdagen
en de allerbeste wensen
voor het nieuwe jaar voor u
en uw trouwe viervoeters
Pagina 2 van 2
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BIJZONDER VERHAAL

Een paar dagen in Winterberg

door: Marjolein Franssen

Winterberg, een dorpje in Duitsland. Dennenbomen, gluhwein, lichtjes en sneeuw, zoveel als je maar
wilt. En dan opeens gejank en gegrom. Ik volg het gluid en kom op het kleine dorpspleintje uit, waar
ik twee honden in gevecht zie. Een kruising Jack-Russell heeft zijn kaken stevig vastgeklemd in de
hals van de zwarte langharige Terriër. Deze geeft zich over en ligt stil en beduusd op de grond.
Het baasje van de zwarte hond,begint met volle kracht op de kop van de Jack-Russell te slaan. Ik
maan hem in mijn beste Duits dat hij daar meteen mee moet ophouden, omdat het de situatie alleen
maar verergerd. Gelukkig geeft hij gehoor en slaakt een diepe zucht van onmacht.
De rechtmatige eigenaar van de Jack-Russell is niet aanwezig, de hond is tijdens de wandeling met
een oppas losgebroken uit zijn riem. Ik vraag het meisje in mijn beste duits de riem om te doen en
dan strakker als voorheen, maar ze luister niet of durft niet. Het rode bloed sijpelt uit de hals van de
Terriër op de witte sneeuw, en de kou maakt het er niet beter op. “Kunt u geen jas onder de hond
leggen, tegen de kou” , vraag ik aan de eigenaar van de Terriër.... geen antwoord. Dan doe ik een
laatste poging en vraag de eigenaresse de dierenarts te bellen, wederom geen reactie.
Alle personen betrokken bij dit incident zijn met stomheid geslagen. De paniek slaat toe als de JackRussell na 5 minuten nog steeds niet loslaat. Wat een frustratie om niks te kunnen betekenen voor
deze honden. Meteen zie ik in mijn verbeelding Lexie, onze eigen kruising Podenco voor me, badend
in bloed met een of andere gruwelijke hond die haar nek vastheeft. Wat zou ik in die situatue
doen??? Wat is het beste? Toch trachten die andere hond ervanaf te trekken? Ik wordt overstelpt met
vragen zonder antwoorden.
Uiteindelijk komen de honden los van elkaar, de eigenaar van de terrier aait zijn hond wat en maakt
nog steeds geen aanstalten om direct naar de dierenarts te spurten. Vreemd. Mijn vriend en ik gaan
onze weg verder hopend op een goed einde voor de Terriër, maar de hele dag spookt er in mijn hoofd
rond wat de beste reactie is op zo’n moment. Hoe reageer je als je eigen hond of de hond van
anderen in een levensbedreigend gevecht beland?
Thuis heb ik meteen Patricia gemaild met de vraag wat ik in het vervolg kan doen; “vooral rustig
blijven en kalm wachten totdat de JRT kruising zijn kaken weer los kan krijgen want die waren
waarschijnlijk opslot geraakt” is haar antwoord. Ook de JRT kruising in zijn nek vathouden, dat als
hij los komt, je hem meteen van de ander weg kunt pakken en waarmee je een nieuwe aanval
voorkomt, is haar advies. Belangrijk vooral is iedereen kalm te houden want als een kaak eenmaal op
slot raakt dan kan de hond niet meer loslaten al zou die willen. Met rust laat het sneller los, wel direct
voorzorgsmaatregelen nemen en zorgen voor de veiligheid van de andere hond, dierenarts dus toch
bellen!
Hum... misschien moet Patricia er toch maar eens een lezing over geven.. vind u niet ook?

Marjolein
assistente gedragspraktijk Animale.
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Tips & Adviezen

Winterpret voor iedereen! Toch???

Sneeuw en vrieskou

door: patricia Henskens-Spee

Over het algemeen vinden honden sneeuw helemaal geweldig. Vandaag nog zag ik een oude hond
opleven en door de sneeuw rennen en ook jonge puppy’s dartelen in de sneeuw die ze voor het eerst
zagen. Dus ook bij honden genieten jong en oud van sneeuw en hebben winterpret. Maar er zijn ook
nadelen aan dit koude en natte weer. Maak niet alleen uw auto winterklaar maar ook uw hond.
Immers die komt ook 2 a 3 keer per dag buiten en nog wel op blote voeten, een uitzondering met
schoentjes daargelaten. Zoals onze kleine jack, die moet met dit weer zijn schoentjes weer aan
omdat zijn voetzooltjes erg gevoelig zijn. Alleen vind hij ze niet erg prettig en worsteld de eerste
dagen altijd tegen voordat hij er weer aan gewend is. Maar het went wel.
Voordat u met uw hond gaat wandelen in de sneeuw moet u rekening houden met enkele zaken:
1.

Knip overtollige haren tussen de tenen bij langharige en ruwharige honden iets bij, zodat er
minder ijsballen / klonten tussenin gaan vastzitten. De sneeuw gaat n.l. tussen de tenen zitten
en hecht zich daar aan de haren en door bevriezing ontstaan zo sneeuwballen die erg vast zitten
en waarvan de hond veel last kan hebben met lopen, zelfs pijnlijk. Als uw hond dit na een
wandeling heeft dan moet u die ook verwijderen maar wel voorzichtig want ze zitten erg vast en
u trekt zo haren uit wat weer pijnlijk is. U kunt beter warme doeken om de poten leggen zodat
de sneeuw langzaam smelt. Pas op: Dompel de hond niet met zijn poten in warm water dat is
erg pijnlijk met bevroren voeten, probeer het zelf maar eens.

2.

Smeer voor de wandeling daarom de voetzooltjes in met vaseline of ouderwetse uierzalf.

3.

Leer een hond die erg gevoelige zooltjes heeft eventueel schoentjes te dragen als bescherming,
bind de schoentjes niet te vast.

4.

Loop zoveel mogelijk op schoongemaakte stukken of in de sneeuw en vermijd plekken waar
gestrooid is “pekel” en ijsvorming.

5.

Was de voeten bij terugkomst met lauwwater af als er geen klonten aan zitten en droog ze goed.
Of wikkel de poten in warme doeken (oude theedoek verwarmd op de verwarming) en laat de
sneeuw smelten. Heeft uw hond op pekel gelopen dan is naspoelen raadzaam omdat hij anders er
te veel aan gaat likken. Dus niet te snel opwarmen! Immers ook honden kennen de vervelende
tintelingen in de poten als ze na de koude weer binnenkomen in de warmte.

6.

Honden vinden het ook een super leuk spel als ze met de sneeuw kunnen spelen tijdens de
wandeling. Echter een beetje sneeuwhappen is geen probleem, maar teveel kan weer problemen
geven voor de hond. Sneeuw is erg koud en de warme maag kan aardig van slag raken van de
plotselinge temperatuurwisseling. Ook krijgen veel honden last van diarree door het eten van
sneeuw, indien de diarree aanhoudt ga dan naar de dierenarts. Andere klachten van sneeuweten
zijn braken, buikkrampen, opgelopen buik, parasieten infectie.

7.

Trainen in de sneeuw. Als u met uw hond gaat trainen in de sneeuw dan moet u met
bovenstaande rekening houden maar ook moet u ervoor zorgen dat uw hond niet te lang stilstaat
en zeker niet te lang zit. Bouw de training ook af, als uw hond vollop in beweging is en u hem van
beweging in de auto laat of in huis dan kan hij spierpijn krijgen. Bouw daarom activiteit af door
het laatste stuk rustig uit te wandelen aan de lijn.
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8. Jasje aan. Houd er rekening mee dat veel kleine honden en honden met weinig ondervacht het erg
koud kunnen hebben als het vriest en er ook nog sneeuw ligt. Een dekentje of Jasje is dan aan te
raden. Het heeft dan niks te maken met een leukigheidje maar is dan noodzaak. Paarden die veel
binnen staan hebben ook een deken op als ze in dit weer naar buiten moeten!
9. Houd er rekening me dat sommige honden bij de eerste vorst en sneeuw extra uitbundig kunnen
zijn, de meeste worden er flink actief van.
10.De laatste tip is niet de minst belangrijkste. Sleetje rijden is leuk voor mensen maar voor honden
kan het erg gevaarlijk zijn. Regelmatig zag ik vorig jaar honden met de baas maar ook alleen op
een slee de berg af gaan. Het liep niet altijd helemaal goed af en daarom mijn advies, honden zijn
geen mensen en als ze al willen glijden dan doen ze het wel u hoeft ze echt niet op de slee te
zetten en naar beneden te duwen, voor de hond geen plezier. Houd er ook rekening mee dat
sommige honden een slee achterna rennen er soms met poten onder komen of in jassen bijten
van mensen die erop zitten, ze jagen ze na en dat willen we ze niet aanleren en ze er zeker niet
voor belonen.

Ijs vorming en opervlakken
Dan is er niet alleen sneeuw wat u kunt tegenkomen tijdens deze barre winterdagen maar ook ijs.
Bijvoorbeeld ondiepe plasjes die bevroren zijn, dichtgevroren vijvers en spekglade stoepen of wegen.
Gezien een hond vrij gladde zooltjes heeft kan hij makkelijk uitglijden, zeker als hij vaart maakt. Pas
dus op met uw hond op bevroren water. Laat hem niet rennen en laat hem dan liever aan de lijn
lopen. Als de hond uitglijdt dan gaan zijn poten n.l. alle kanten uit en ontstaan onnatuurlijke
bewegingen en standen waardoor er mogelijke scheurtjes of trauma aan pezen, botten en gewrichten
ontstaan. Ook kunnen onregelmatige ijsopervlakken scherpe randjes hebben waaraan de hond zich
kan verwonden, immers zoals gezegd zij lopen op blote voeten. Een ander ijsgevaar is dat honden
over ijslopen en het niet door hebben, zo rennen ze met gemak achter hun bal aan als deze over een
dichtgevroren plas rolt, ze weten niet of het ijs dik genoeg is om overheen te lopen. Als u ziet dat uw
hond over zwak ijs loopt roep hem dan met vrolijke stem terug en loop zelf de andere Kant uit. Kijk
wel achterom of hij u ook volgt en niet inmiddels door het ijs gezakt is. Als dat wel gebeurt dan gaat
u hetzelfde te werk als bij mensen. Maak een lange slinger van mensen over het ijs en probeer de
hond bij zijn nekvel te pakken en uit het wak te trekken. Hou er rekening mee dat uw hond dan flink
met zijn poten zal spartelen en u misschien raakt, blijf daarom ook kalm tegen hem praten en
geruststellen. Als de hond uit het water komt, droogt u hem zo snel mogelijk af. Heeft u niks bij u of
is er niks in de buurt waarmee u hem kunt droogwrijven houd hem dan in ieder geval in beweging
totdat u bij een huis bent of auto waar hij kan opwarmen, voorkom onderkoeling.
De laatste tip die ik u wil geven is:
geniet van de mooie witte winter , en de wandelingen met uw hond!

Volgende nieuwsbrief verschijnt begin februari, met daarin nieuwe workshops, trainingen
en uiteraard tips en adviezen.

