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Vooraankondiging: HONDEN EN PROBLEEMGEDRAG
Studiedag honden en probleemgedrag, wat moet ik ermee? In april 2011
Binnenkort organiseert ANIMALE een leerzame studiedag over
probleemgedrag bij honden. Deze dag is samengesteld voor iedereen met
enige kynologische kennins en/of ervaring in het geven
hondenopvoedingslessen in groepsverband of priveles. Het thema is
probleemgedrag bij honden, waarmee men op de hondenschool, KC of
vereniging vaak te maken krijgt. Maar wat kunt u ermee doen? Welke
problemen kunt u tijdens de les aanpakken en hoe. De workshop duurt een
hele dag en er zullen veel praktijksituaties aan bod komen d.m.v.
praktijkcasussen. Wilt u zelf van te voren een situatie indienen en graag
besproken hebben? Stuur dan mail met alle informatie over
de casus naar p.henskens-spee@animale.nl. Alvast
aanmelden? Dat kan bel of mail: tel 045-5680398 /
contact@animale.nl
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15 FEBRUARI 2011
“LANCERING” WEBSHOP
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EN
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VANAF 12

MAART STARTEN

WEER NIEUWE CURSUSSEN,
PUPPY, PRE PUBER, GEHOORZAAMHEID, FUN, SPEUREN EN
SOCIALISATIE. AANMELDEN
VIA MAIL OF TELEFOON.

TUSSENTIJDSE

AGENDA PUNTEN

VIND U ALTIJD OP ONZE WEBSITE

Kindercursus en Oriëntatie cursus

ONDR KOPJE AGENDA

In maart starten wij met 2 nieuwe kortlopende
cursussen.
De kindercursus is speciaal voor kinderen die met
hun hond naar de hondenschool willen komen. Ze
krijgen in 6 lessen geleerd hoe ze op een leuke en erg
belangrijk, een veilige manier met hun hond kunnen
omgaan. Er komt sport en spel aan bod, een trucje
leren, zoekspelletjes, behendigheid, gehoorzaamheid
enz. Enige voorwaarde is dat de hond sociaal is naar
andere honden. Ouders mogen komen kijken.
De Oriëntatiecursus is speciaal samengesteld om u de gelegenheid te
geven om eens te snuffelen aan de variëteit van leuke cursussen zoals
behendigheid, speuren, trics, freestyle, treibal enz. Er komen in 6 lessen
verschillende facetten van hondensport aan bod, waardoor u kunt kijken
welke cursus u echt leuk lijkt zonder er meteen aan vast te zitten. U kunt
daarna overstappen naar bijvoorbeeld de speurgroep of behendigheid enz.
Aanmelden en meer info via contact@animale.nl of 045-5680398. Beide zijn
6 lessen en kosten €50,- . Zie voor data verderop in de nieuwsbrief.
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ANIMALE GROEPSTRAINING NIEUWS

Veilig in de
auto?
Op naar de
training!

In week 11 (vanaf 14 maart) starten
weer nieuwe groepslessen. U kunt zich
inschrijven voor alle cursussen.
Weet u niet welke cursus het beste bij
uw hond past? Neem dan contact met
ons op en wij helpen u graag verder.
Lestijden
Woensdag:

Socialisatie Volw. 9.45u-10.45u (vol)
Pré pubers 10.45u-11.30u
Speuren 11.30u-13.00u
Oriëntatiecursus 13.15u-14.15u
Bij voldoende aanmelding starten wij
ook op andere tijdstippen groepen. Als
de dagen lengen zal ook in de
avonduren les gegeven worden.
Aanmelden via contact@animale.nl

Kindercursus 15.00u-16.00u
Oriëntatiecursus 16.00u-17.00u
Puppyklas 17.00u-17.45u
Zaterdag:

of tel 045-5680398.
Alle lessen, onder begeleiding van Kyn.
Gedragstherapeut en in kleine groepen.

Pubercursus 9.00u-9.45u

ANIMALE Webshop Online!
Vanaf 15 februari a.s.
kunt u online een bezoek
brengen aan onze geheel
nieuwe webshop!
Lekker shoppen
voor uw hond ?
Snuffel dan onze
webshop eens
rond!

U kunt er terecht voor
verschillende soorten
speeltjes voor zowel
binnen als buiten, op land
en in water, maar ook
voor praktische literatuur
en foldermateriaal.

Voor instructeurs,
gedragstherapeuten of
liefhebbers bieden wij
levensechte pluche
honden aan. Deze
kunnen gebruikt worden
voor bijvoorbeeld
trainingen of
therapietrajecten.

De webshop is te
bereiken via de
onderstaande link of via
de link op onze website.
http://www.animale.nl/
catalog/

NIEUWE Trainingslokatie
Op 1 februari j.l. hebben
wij onze nieuwe
trainingslokatie in gebruik
genomen.

Trainingslokatie
ANIMALE voor
Baas en Hond!

Er moet nog heel wat
gebeuren maar we
kunnen nu al met gerust
hart trainen op het
omheinde veld en hebben
veel ruimte. We hopen in
de zomer de lokatie op
een leuke manier te (her)
openen en zullen dit dan
bekend maken in de
nieuwsbrief.

Met deze nieuwe lokatie
kunnen wij naar hartelust
het cursusaanbod
uitbreiden en trainen op
elk tijdstip.
Op het veld gelden tijdens
de cursus, maar ook
ervoor en erna, strikte
regels zodat het voor
iedereen een leerzame en
vooral ook plezierige
cursus zal zijn.
Zo is er een opruimplicht
mocht uw hond zijn

behoefte op het veld doen
en dienen honden
aangelijnd te blijven totdat
de instructeur aangeeft
dat een hond los mag. Alle
regels staan beschreven in
het huisreglement dat
iedere cursist krijgt
uitgereikt.
Adres: Weg achter swier,
voor Isidorus Kappel
linksaf. In Swier Wijnandsrade. Toegang
alleen o.b.v. ANIMALE.
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CARNAVAL

Marjolein Franssen

In de meeste verenigingen is de
nieuwe prins uitgeroepen, alle
voorbereidingen zijn in volle gang
en voordat u het weet is het weer
zover! CARNAVAL!!!
U zoekt ijverig naar een leuke
outfit en bereidt u voor op drie
dagen lol! “Maar uw hond dan??”
Menig mens ontvlucht Limburg als de carnaval voor de
deur staat. Even op zoek naar rust, weg van alle
lawaai en drukte. En geloof me, het gros van de
honden zou als ze ervoor kunnen kiezen ook liever
een paar dagen naar Center Parcs gaan tijdens de
carnavalsdagen. Niet alle honden natuurlijk, er zijn er
ook die zich niks aantrekken van het lawaai en de
drukte tijdens de carnaval.
Tijdens de carnaval krijgen we geen genoeg van
schmiencken, verkleden, haarverf, glitters e.d. maar
vergeet niet .... uw hond is geen mens!
Schminck en haarverf is zeker geen goed idee
voor uw hond. Dit zal zelfs flinke irritaties van
de huid opleveren met alle gevolgen van dien.
Het aankleden van uw hond kan...., mits op een
verantwoorde manier. Een hond aankleden is niet
natuurlijk, en soms zelfs heel vervelend voor een
hond. Zeker outfits die te strak zitten en pootjes
afknellen, zijn voor uw trouwe viervoeter een ware
hel. Respecteer uw hond dus als deze duidelijk
aangeeft dat hij /zij de kledij of andere accessoires
niet aan zijn lijf wilt.
U kunt dit op de volgende manier herkennen:

 Uw hond probeert de
kleding weer uit te krijgen.

 Uw hond beweegt zich niet
meer vrij, loopt niet
rechtop of durft niet eens
te lopen.

 Uw hond neemt een lage
onderdanige houding aan en /of maakt
piepende geluiden.

 Uw hond toont plots agressie
naar andere honden / mensen
of andere dieren.

 Uw hond plast binnen / of
plast niet als hij kleding aan
heeft.

Allemaal verschillende signalen. Belangrijk is: toont
uw hond in een keer ander gedrag dan normaal dan
kan het dus met de verkleding maar ook met de
drukte rondom carnaval te maken hebben. Er is niets
vervelender dan een hond die prachtig uitgedost is
maar zich er diep ongelukkig bij voelt. Zie foto‟s!
Wat kunt u wel:

 Een leuke kleurrijke halsband kopen voor uw
hond.

 De riem versieren met zachte kleinere
accesoires zodat ze uw hond niet irriteren, zoals
kleurrijke vormpjes van foam op de riem
plakken.
Op deze manier kunt u er toch samen leuk uitzien!
Als u meeloopt met een optocht, moet u zich afvragen
of het wel echt leuk is voor de hond om mee te lopen.
Zet het belang van de hond voorop, laat hem thuis als
hij niet gewend is aan het lawaai en de drukte. Uw
hond ziet alleen honderden vreemde, drukke,
luidruchtige mensen die zich anders gedragen dan de
mensensoort waarmee hij bekend is.
Daarbij is de muziek op de carnavalswagens zo hard
dat ook dit voor u hond niet prettig is. Mocht u toch
samen met uw hond willen meelopen of naar een
optocht gaan kijken, probeer dan of u uw hond kunt
laten wennen aan muziek en rumoer. U kunt dit doen
door twee geluidsinistallaties met verschillende
muziek in een ruimte samen aan te zetten. In het
begin op zacht volume en naarmate de hond eraan
went iets harder.
Maar let op: toont uw hond angst of ander onzeker
gedrag, dan moet u hiemee stoppen en eerst gericht
advies bij ons inwinnen. Bedenk daarbij ook goed dat
u een hond niet in 2 weken tijd lawaai- en carnavals„proof‟ kunt maken, dit hoort bij de dagelijkse
opvoeding en socialisatie van de hond.
Wilt u naar de optocht gaan kijken met uw hond, zorg
er dan voor dat u in eerste instantie niet te kort bij de
optocht staat, maar bijvoorbeeld in een zijstraat.
Reageert uw hond angstig? Vertrek dan rustig naar
huis alsof er niets aan de hand is.
Reageert uw hond positief en rustig beloon hem dan
en maak het uitje naar de optocht tot een leuke
ervaring! Maar ga niet te dichtbij staan met jonge
honden laat ze rustig wennen. Heeft u vragen? Neem
dan contact met ons op!
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Praktijkverhalen

Door: Patricia Henskens -Spee

Als Kynologisch gedragstherapeut is het altijd weer een verrasssing wie je volgende cliënt wordt en
welke gedragsproblemen er spelen. Althans welke problemen een eigenaar met zijn hond ervaart,
want daar gaat het om. Met veel nieuwsgierigheid stap ik dan ook in de auto op weg naar Lobbes.
Lobbes een kruising van ruim negen maanden oud heeft als probleem dat hij vaker, zo beschrijft de
eigenaar, hyperactiviteits-aanvallen krijgt en heel erg druk kan zijn. Nu vind Lobbes het zelf
misschien geen probleem maar voor zijn baasjes is het een heel groot probleem, daarbij zal minder
drukte voor Lobbes ook beter zijn. Lobbes raast zo nu en dan als een dolle stier door de woonkamer
en keuken, loopt daarbij iedereen en alles dat op zijn weg komt omver, gebruikt de meubels als
speeltoestellen, de bank als trampoline en maakt er dus een waar Lunapark van. Het meest
nieuwsgierig ben ik toch wel naar het salontafeltafereel, zijn baasje vertelde mij aan de telefoon dat
hij daarmee vandoor gaat, ik heb het voor de zekerheid nog maar eens gevraagd of ik het goed
begrepen had, en jawel hij gaat er met de salontafel op zijn rug vandoor. De baasjes van Lobbes zien
het niet meer met hem zitten en zijn bang dat er iets in zijn hersenen niet goed is waardoor de
aanvallen zich manifesteren, ze overwegen euthanasie. Buiten die aanvallen is het een hele lieve
hond die geen agressie toont en een waar maatje is voor het gezin. Ik kan me heel goed voorstellen
dat dit gedrag uiteindelijk op je zenuwen gaat werken, zeker als je vanalles probeert en niets lijkt te
werken. Als laatste redmiddel en op advies van een instructeur roepen ze mijn hulp in, ze wisten niet
van het bestaan van een gedragstherapeut voor honden, dus zijn ook wel weer opgelucht dat ze nog
niet een drastische beslissing hoeven te nemen.
Bij binnenkomst wordt ik uitbundig en ook
hardhandig begroet door een stevige Lobbes die het
wel leuk lijkt te vinden om zijn poten in mijn nek te
leggen. “Doet hij anders nooit?” Nee helaas, dit
doet hij altijd. Hij doet even nog beter zijn best
omdat ik hem volkomen negeer en mij aan de
keukentafel installeer, waarbij ik mijn pen en papier
stevig moet vasthouden en mijn tas een veilige plek
moet zien te geven, Lobbes haalt er anders alles uit
of gaat er met de hele tas vandoor. Na een tijdje
gaat Lobbes uiteindelijk liggen, maar allert blijft hij
wel, zo gauw er iets of iemand beweegt staat hij weer gereed. Alleen al hiervan worden zijn baasjes
toch wel een beetje nerveus, de aandacht is dan ook constant op Lobbes gericht, wat is zijn volgende
stap? Doordat ik goed kan negeren laat Lobbes mij vrij snel met rust en kan ik mijn vragen stellen en
hem en zijn baasjes observeren. Zo heeft hij veel last van jeuk en bijt zichzelf tot bloedens toe in
poten en op zijn buik. Bezoek wordt letterlijk omhelsd en daarna omvergelopen en zo gauw hij de
kans ziet steelt hij van tafel of aanrecht en eet allerlei klein spul op dat niet voor consumptie bestemd
is. Met een aantal kleine testjes blijkt al gauw dat Lobbes graag speelt en aandacht heeft, niet veel
zin heeft om commando‟s op te volgen maar het uiteindelijk dan toch doet en dat hij alles
achternajaagt wat er al op straat zo voorbijkomt. Het is niet gezellig wandelen dus en daarom gebeurt
het ook niet veel en niet lang. Heel wat probleempjes bij elkaar. Dan vraag ik nieuwsgierig naar die
salontafel, het verhaal is dat Lobbes tijdens zijn razernijen onder de salontafel duikt deze een stukje
op zijn rug meedraagt, en weer tegen een kast deponeerd en er dan weer onderuit rent, een en al
“fun” dus, tenminste zo lijkt het voor Lobbes, maar als baas ben je er echt niet blij mee. Na vele
pogingen en methoden om zijn gedrag te veranderen maar zonder succes laat de fam.
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Lobbes nu maar uitrazen, ze trekken hun benen in of
zoeken een veilige plek op afstand en plaatsen na de
“bui” de meubels weer op hun plaats. Het is duidelijk
dat de fam in een vicieuze cirkel terecht is gekomen,
door het drukke gedrag van Lobbes krijgt hij steeds
minder positieve aandacht, uitloop- en
spelmomenten met zijn baas. Hierdoor kan hij zijn
energie niet kwijt en krijgt weer steeds vaker van die
buien, immers hij heeft ondertussen wel geleerd dat
dit voor hem altijd wel een beloning oplevert, er
reageert altijd wel iemand op zijn gedrag dus krijgt
hij aandacht en daarbij beloont hij zichzelf, het is
leuk om te doen en geeft de nodige afleiding.
Aan de slag: het mag duidelijk zijn dat hier snel iets
moet gaan veranderen. Rekening houdend met wat
de eigenaar wel en niet kan, stel ik een rapport op
met adviezen, nieuwe regels en trainingsoefeningen.
Allereerst gaat Lobbes naar de dierenarts voor zijn jeuk en wordt daarvoor behandeld, ook krijgt hij
ander voer en veel minder tussendoortjes en alleen nog verantwoorde tussendoortjes. Van veel jeuk
wordt je vanzelf al een stuk onrustiger en helemaal gek, dat werkt bij een hond net zo. Bovendien
kreeg Lobbes veel energie binnen via zijn voeding en de tussendoortjes, maar gezien er maar heel
weinig met hem gedaan (gewandeld, gespeeld enz.) werd, werd deze niet voldoende verbruikt.
Lobbes moest zijn energie dus op een ander manier kwijt zien te komen en heeft zichzelf dit gedrag
aangeleerd.
Vervolgens gaan de baasjes 3 weken lang aan de slag, met meer wandelen en andere gecontroleerde
bezigheden om de verveling tegen te gaan en te voldoen aan zijn bewegingsbehoeften;
gehoorzaamheidsoefeningen om meer controle over hem te kijgen; en stellen we een aantal
omgangsregels vast waar iedereen in het gezin zich aan moet gaan houden om het ongewenste
gedrag om te zetten in gewenst gedrag. Gezien Lobbes zichzelf beloont met het razen door huis, gaan
we voorkomen dat hij dit nog doet en hem andere bezigheden geven die wel door de beugel kunnen.
Iedereen in het gezin wordt betrokken bij de therapie. Na 2 weken hebben we weer contact, ze
hebben niet eerder gebeld dus het leek er al op dat het de goede kant uitgaat en dat is ook zo. Het
gedrag van Lobbes is zodanig veranderd dat het voor de baasjes weer leuk is om een hond, sterker
nog Lobbes in huis te hebben, hij mag blijven. Hij is een stuk rustiger, het wandelen gaat beter en
dus gaan ze ook weer met hem wandelen, alleen heeft hij nog last van jeuk maar daar is hij nog voor
in behandeling bij de dierenarts. Er heerst veel minder stress in huis, de angst dat Lobbes weer 1 van
zijn razenijen krijgt heeft plaats gemaakt voor meer inzicht in wat hem bezighoudt. Het mooie is dat
zijn baasjes nu ook weer over nieuwe meubels durven nadenken. Bij het laatste bezoek aan Lobbes 2
weken later, tref ik een veel rustigere hond, hij intereseert zich vrijwel niet meer voor mijn tas, en
dan te bedenken dat ik deze bij het eerste huisbezoek niet eens op de grond kon laten staan, en gaat
vrij snel rustig liggen. Lobbes heeft niet meer door het huis geraasd, en is in zijn geheel een stuk
rustiger geworden, hij trekt niet meer overmatig aandacht, ook niet van bezoek. Zijn baasjes merken
nu direct aan Lobbes als ze een tijdje minder aandacht voor hem hebben of minder tijd hebben om
met hem uit te gaan. Ik wijs hen dan ook nog eens uitdrukkelijk op een terugval, als het goed gaat
moet men zorgen dat het goed blijft gaan. Het belangrijkste in dit geval is wel dat zijn baasjes Lobbes
veel beter begrijpen, ze kunnen nu zijn drukke gedrag verklaren en weten dat het wel goed zit met
zijn hersenen en dat hij niet “gestoord” is. Ze hebben de handleiding om het ongewenste gedrag te
voorkomen en/of om te zetten in gewenst gedrag. En Lobbes.. die krijgt nu de aandacht, beweging en
afleiding waar hij naar verlangd en die hij nodig heeft.

