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FUN en FREESTYLE SAMEN MET UW HOND!
Op 11 mei start een nieuwe reeks Fun en Freestyle
“Wat is nu eigenlijk Fun met mijn hond? En dat Freestyle, is dat niet iets voor
vrouwen? Waarom moet trainen leuk zijn, het gaat toch om gehoorzamen? Ik
wil alleen dat mijn hond goed naar mij luistert als ik het vraag. Is rennen over
die toestellen wel geschikt voor mijn hond? Kan hij zich niet bezeren? “
Een greep uit vragen en stellingen van cursisten en cliënten van onze praktijk
en hondenschool over de FUN-cursus. Bij ANIMALE hanteren wij de regel dat
een cursus, welke dan ook, leerzaam moet zijn maar ook leuk voor baas en
hond. Immers als het niet leuk is voor de hond leert hij niks. En als het niet
leuk
is voor de baas komt hij na 2 lessen niet meer opdagen en leert dus ook niks
bij. De cursus FUN is een gevarieerde cursus; een mix tussen Agility, Freestyle,
Flyball en spel. We trainen in kleine groepjes en leren de honden op een leuke
en positieve manier de Agility-toestellen aan zoals de wip, tunnel,
kattenloop, band, hoogte- en breedte-sprongen die daarna in een parcours
gevolgd worden. Daarnaast leren we de honden trucjes uit het Freestyle.
Freestyle is een rage in Engeland en VS en wordt niet alleen door vrouwen
beoefend maar ook mannen hijsen zich in ridderuniformen, gevechtspakken
om samen met hun hond een bijzondere act op te voeren. Dus geen softy
dansje maar stoer acteerwerk. Bij Freestyle en ook de andere FUN-onderdelen
gaat het vooral om de goede baas-hond relatie en dat men de hond zover krijgt
om zijn baas te vertrouwen en de gekste trucjes en oefeningen voor hem te
doen.
Daarbij is het een lekkere actieve cursus en dus ook nog eens goed voor de
eigen
conditie. En de honden? Die zijn lekker voldaan en kunnen er weer even tegen.
Dus alles in 1: gehoorzaamheid, plezier, baas-hond band en mentale en fysieke
bezigheid in 1 cursus.
Aanmelden? Dat kan! Bel of mail: tel 045-5680398 /contact@animale.nl

Agenda


11

MEI START NIEUWE

FUNCURSUS OP
WOENSDAG

16.00U-

17.00U


22 MEI A.S. OPENDAG
DIEREN-KLINIEK
HUYBRECHTS TE WIJNANDSRADE. OOK
ANIMALE ZAL AANWEZIG ZIJN



18

JUNI START

NIEUWE CURSUSSEN
OP ZATERDAG

TUSSENTIJDSE
AGENDA PUNTEN VIND
U ALTIJD OP ONZE
WEBSITE ONDER
KOPJE AGENDA

Bedrijfsgegevens
ANIMALE
GEDRAGSPRAKTIJK VOOR
DIEREN
SWIER 24
6363 CM WIJNANDRADE

Opendag Dierenkliniek Huybrechts Wijnandsrade
Tijdens de week van het huisdier van het LICG met thema “Feit of Fabel” en op
de 1e landelijke dag van de “HOND” met thema “Kind en Hond” op 22 mei
2011, opent Dierenkliniek Huybrechts de deuren van haar dependance te
Wijnandsrade.
U kunt deze dag een kijkje nemen in de praktijk en uw huisdier gratis laten
nakijken door Dierenartse Evi Huybrechts. Bovendien krijgt u gratis
gedragsadvies en antwoord op feiten en fabels van Gedragstherapeute Patricia
Henskens-Spee van ANIMALE Gedragspraktijk. Voor de kleine baasjes is er een
heus springkasteel.

TEL. 045-5680398
FAX.045-5680397
WWW.ANIMALE.NL
CONTACT@ANIMALE.NL

REDACTIE:
MARJOLEIN FRANSSEN, SAMANTHA
SCHMEETS, PATRICIA HENSKENSSPEE

BIJZONDER DANK AAN:

U bent van harte welkom tussen 13.00u-16.00u onder genot van een hapje en
een drankje. Adres: Rhodestraat 4 te Wijnandsrade. Tot 22 mei!

KIM BOSSINK, EINDREDACTIE
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ANIMALE GROEPSTRAINING NIEUWS

Veilig in de
auto?
Op naar de
training!

Doorlopend starten nieuwe cursussen
vanwege de vele aanmeldingen voor
onze groepslessen. Op 18 juni starten
op de zaterdag weer nieuwe groepen
voor de pré-pubers, pubers, pups en
de socialisatiegroepen. In juni zal op
woensdag wederom een nieuwe
puppyklas starten en doorlopend kunt
u zich inschrijven voor de fun,
freestyle en speurgroepen
(abonnementen).
Weet u niet welke cursus het beste
bij uw hond past? Neem dan contact
met ons op en wij helpen u graag
verder.

Voor actuele lestijden bezoek onze
website onder kopje groepslessen of
tel. nr. 045-5680398
Bij voldoende aanmelding starten wij
ook op andere tijdstippen groepen.
Aanmelden via contact@animale.nl of
tel 045-5680398.
Alle lessen worden gegeven onder
begeleiding van Kynologisch
Gedragstherapeut en/of Kynologisch
Instructeurs in kleine groepen van 4
à 5 honden (max. 6 bij sommige
groepen)

ANIMALE WEBSHOP, uitgelicht!
Vanaf 15 februari j.l.
kunt u online een
bezoek brengen aan
onze geheel nieuwe
webshop!
Lekker shoppen
voor uw hond ?
Snuffel dan onze
webshop eens

We zetten regelmatig
een artikel in het
zonnetje en dus
afgeprijsd. Deze keer
zijn dat de Wubba water
kongs. Een must voor

het warme zomerweer,
dat we nu hebben,
maar...... dan wel even
een lekker waterplasje
opzoeken, waar uw
viervoeter een duik kan
nemen om zijn
Wubba te apporteren.
Wubba XL nu € 11,50
Wubba L nu € 8,75

http://www.animale.nl/
catalog/

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

therapietrajecten.

rond!

Trainingslokatie ANIMALE Groepslessen
Op 1 februari j.l.
Hebben wij onze nieuwe
trainingslokatie in
gebruik genomen.

Trainingslokatie
ANIMALE voor
Baas en Hond!

Inmiddels is het veld in
3 grote oefenvelden
verdeeld en kunnen alle
honden met gerust hart
los met elkaar spelen en
ravotten, mits de
instructeur hier
toestemming voor
geeft.

Waarom toestemming?
De instructeur of
gedragstherapeut
bekijken welke honden
het beste met elkaar los
kunnen, zodat negatieve
confrontaties en/of
ervaringen voorkomen
worden.

Alle regels staan
beschreven in het
huisreglement dat iedere
cursist krijgt uitgereikt.

Op het veld gelden voor,
tijdens en na de cursus
strikte regels zodat het
voor iedereen een
leerzame en vooral ook
plezierige cursus zal zijn.

Toegang alleen onder
toezicht en begeleiding
van een medewerker van
ANIMALE Gedragspraktijk.

Adres: Weg achter swier,
voor Isidorus kapel
linksaf.
In Swier - Wijnandsrade.
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Ervaringen vanuit de praktijk en groepslessen
FUN Cursus
Marjolein, baasje van Lexie:
Lexie is mijn allereerste
hond. Haar afkomst is
duidelijk zichtbaar en
zeker ook merkbaar.
In de rasbeschrijving
van de Spaanse Podenco
staat duidelijk vermeld:
“Podenco’s zijn springers
en “zweven” min of meer
over een hek van 1,5
meter heen.” En dat
klopt, Lexie weet
geregeld over een hek te
springen waarvan je denkt dat dat nooit zou
kunnen. Dus de Fun-cursus is een waar feest
voor haar! Over de hindernissen heen springen
en door de tunnel rennen is voor haar geen
enkele moeite. Zelfs de trucjes en oefeningen
van de Freestyle gaan haar goed af.
In het begin buigt ze mooi naar me en na onze
routine krijg ik een trotse high-five van haar.
Maar wat voor mij persoonlijk ook heel
belangrijk is, is dat tijdens deze Fun- en
Freestyle-lessen Lexie op een speelse manier
ook angsten overwint. Het ras Podenco stamt uit
Egypte en als een echte Farao ligt ze statig op
het gras voordat de cursus begint. Maar als de
kattenloop in zicht komt, verandert die statige
zekerheid in angst en onzekerheid. De
kattenloop is een soort brug met als aanloop een
loopbrug omhoog en als afloop een loopbrug
omlaag. Lexie voelt zich er alles behalve happy
op.

Als echt trots baasje van Lexie ben ik blij met
deze overwinning. We hebben iedere week weer
enorm plezier bij de funcursus. Datgene wat ik
verwacht, komt aan bod; Fun, Freestyle,
socialiseren, band baas en hond versterken en
zelfs angsten overwinnen!

Kindercursus
Annika, Gianni, Luca en Joelle behaalden hun
dierenvriendendiploma’s op 20 april samen met
hun trouwe viervoeters Oscar, Nera en Sascha.
Na 6 leerzame, maar vooral ook leuke lessen
was het tijd om afscheid te nemen, de cursus zat
erop. Jammer dat wel, want het was een leuk en
gezellig groepje.
We hebben de laatste les dan ook afgesloten
met een spelletjes race over het Agility parcours
met en zonder hond, met water want het was
warm en uiteraard gekleurde paaseieren van de
paashaas. Alle vier de koppels hebben hard
geoefend om de trucjes en oefeningen onder de
knie te krijgen. Zo hebben ze de high-five
geleerd, de pang (hond valt om op de zijde) en
buigen voor het baasje. En daarnaast natuurlijk
alle fun over, op, om en door de toestellen in het
Agility parcours. Het was niet altijd even
makkelijk om de viervoeters in het gareel
te krijgen, maar met hulp van lekkere worst
waren ze er wel voor te porren.
Alle kinderen en honden gefeliciteerd en
veel
plezier met oefenen thuis!

Maar met geduld en oefening liep ze na 3
lessen oefenen toch zelf over de kattenloop
heen. Voorzichtig, maar toch.
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Uit de Praktijk

Door: Patricia Henskens-Spee

De beginmaanden van dit jaar waren best druk in de praktijk Niet alleen werden er honden met
gedragsproblemen behandeld en kwamen nieuwe cursisten naar onze groepslessen, maar ook hadden
wij een studiedag voor instructeurs en gedragstherapeuten, een leerzame lezing voor de artsen en
verpleegkudigen van Meander jeugdzorg, waren we druk bezig met het promoten van het boek
VRIENDEN en leerden we ruim honderd kleine kinderen hoe ze op een verantwoorde en veilige manier
met honden kunnen omgaan. Voor dit laatste bezocht ik namens het Sophia Snuffelcollege een aantal
Basisscholen en MIK kinderopvang-lokaties in Sittard, Geleen en Munstergeleen. Mijn trouwe
begeleider Bram de Border Collie was er ook bij. Hij leert, als goedgekeurde Sophia-Snuffelhond, de
kinderen bijvoorbeeld hoe ze hem mogen aaien, iets lekkers geven en met hem mogen spelen.
Waarschijnlijk zullen deze lessen één van de laatste officiële lessen zijn waar Bram meeging. Hij is
namelijk klaar met werken en mag binnenkort met pensioen vanwege zijn bejaarde leeftijd van bijna
11 jaar.
Bijzonder was deze keer dat we niet alleen scholen bezochten, maar ook
kinderopvangcentra. Daar leerden we niet alleen de allerkleinsten alles
over honden maar ook de grotere kinderen (tot 14 jaar) kregen een
workshop over wat een hond is en hoe je er veilig mee omgaat. Iedere
lokatie bezochten Bram en ik 3 keer en na de laatste les kregen alle
kinderen van Bram een Snuffeldiploma, omdat ze heel goed meegedaan
hebben en veel geleerd hadden. We hebben nog 1 school op het
programma staan en dan is er even pauze voor mij en gaat Bram met
pensioen.
Het Sophia Snuffelcollege is een initiatief en vrijwilligersproject van de Koningin Sophia-vereeniging te
Amsterdam. Daar ik het project erg belangrijk vond en nog steeds vind, ben ik enkele jaren geleden
als vrijwilliger bij de Sophia-vereeniging begonnen om Snuffelcolleges te geven op basisscholen. Vrij
kort daarna ben ik vanwege mijn werk als Kynologisch gedragstherapeut betrokken geraakt bij het
testen van de Snuffelhonden voor het project. Ik heb hiervoor intern bij de Sophia-vereeniging de
opleiding tot gedragstester afgerond en inmiddels test ik aankomende Snuffelhonden op hun
geschiktheid voor het project samen met nog 3 andere gedragstesters door heel Nederland. Het mag
duidelijk zijn dat niet zomaar een hond tot het project wordt toegelaten. De honden moeten sociaal
zijn, tegen drukte kunnen (klas vol kleine kinderen), gehoorzaam zijn (ook op afstand) en er vooral
ook zin in hebben om in een klas vol kinderen te verblijven.
Onlangs testte ik weer een aantal honden voor het project. Zo’n testdag wordt enkele keren per jaar
gehouden als er weer voldoende aanmeldingen zijn van nieuwe vrijwilligers die scholen willen
bezoeken of vrijwilligers die een nieuwe hond willen laten testen. Niet alle honden slagen voor de test.
Als de hond uitgenodigd wordt voor de test wil dus niet zeggen dat hij daadwerkelijk goed bevonden
wordt. Het kan zelfs voorkomen dat er maar 1 of 2 honden op een dag slagen en de rest....tja, die
zakt jammergenoeg. Als de hond zakt voor de test is dat natuurlijk niet leuk voor zijn baasje, maar
we moeten strikt zijn. De hond komt immers heel dicht bij kleine kinderen. Alleen sociaal zijn naar
kinderen is niet voldoende. De hond moet ook bestand zijn tegen de drukte in de klas en daarbij
gedrag laten zien waarover we de kinderen willen leren.
Soms verbaas ik mij erover hoe een baasje zijn eigen hond ervaart. Het varieert van mensen die hun
hond “socialer” inschatten dan hij daadwerkelijk is en mensen die erg over hun hond twijfelen terwijl
hij juist heel sociaal is. Het eerste baart mij meer zorgen gezien de veiligheid maar het tweede geeft
mij ook onrust omdat een hond dan onderschat wordt en zichzelf steeds weer moet bewijzen. Het is
daarom van belang dat hondeneigenaren de lichaamstaal van met name hun eigen hond (beter) leren
lezen. We geven daarom ook vaker workshops en lezingen. Maar nog belangrijker is kijken naar je
eigen hond, veel kijken naar je eigen hond en proberen te interpreteren wat hij wil duidelijk maken
met zijn houding en gedrag. Nog steeds denken mensen bijvoorbeeld dat een hond door tegen je aan
te springen per definitie de baas over je wil spelen. Anderen denken juist dat dit sociaal gedrag is
omdat honden er gewoon bij willen zijn en je willen omhelsen.
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Maar wat betekent het dan? Nu dat is uit te leggen aan de hand van de wijze hoe de hond tegen je
aanspringt, op welk moment en met hoeveel kracht. Er zijn dus meerdere signalen die je moet zien
om een specifiek gedrag te beoordelen. Als een hond echt frontaal in iemand “beukt”, bedoelt hij er
meestal niks goeds mee. Maar is de hond een “spring in het veld” die alles en iedereen leuk vindt, dan
heeft hij waarschijnlijk van opspringen een gewoonte gemaakt.
Ook aan de staart en oordracht van een hond kun je veel zien. We leren de
kinderen op school hoe ze kunnen zien of een hond vriendelijk of boos is door
naar de oren, staart en lichaamstaal van de hond te kijken. Zelfs kinderen
herkennen deze signalen vrij snel. Maar het is niet zwart- wit. Daarom leren we
kinderen ook altijd dat ze eerst moeten vragen voordat ze een hond aaien, ook
al kwispelt hij vrolijk met zijn staart en gromt hij niet. Staart tussen de benen
geeft normaliter bij een hond angstgedrag aan, maar het kan ook een
natuurlijke staartdracht van een specifiek ras zijn. En als een hond zijn oren
hoog spitst en staart omhoog zet, wordt dat veelal verklaart als begin van
agressie. Vaak is dat ook wel het geval, maar het kan ook een aangeleerde
houding zijn van een specifieke hond. Het vergt dus best veel inzicht en
lichaamstaalkennis om het gedrag en de houding van een hond goed te
interpreteren. Met het testen van honden kijken we dan ook naar alle signalen die een hond op een
specifiek moment laat zien en dan beoordelen we het totaalplaatje. Zouden we dat niet doen, dan
geven we waarschijnlijk hele tegenstrijdige interpretaties aan de houding en gedrag van een hond.
Het goed leren lezen van de eigen hond kan erg handig zijn voor bepaalde situaties thuis en tijdens
bijvoorbeeld een wandeling en ontmoetingen met andere honden. Tijdens groepslessen gebruik ik dan
ook vaak de momenten dat honden los met elkaar spelen en rennen om de baasjes te vertellen wat
de honden nu eigenlijk aan elkaar duidelijk willen maken. Op deze wijze leren de cursisten meer over
de lichaamstaal van hun eigen, maar ook andere honden.
Terug naar de kinderen van het Snuffelcollege. Ze krijgen dus ook geleerd hoe ze de lichaamstaal van
een hond kunnen begrijpen. Belangrijk is dat ze na de lessen ook kunnen blijven oefenen en dat
ouders, kennissen en buren dan ook naar de kinderen luisteren als die hun vertellen wat ze op school
geleerd hebben bij het Snuffelcollege. En dat ook hondeneigenaren de lessen serieus nemen
voor zover die dat niet al deden. Als de kinderen dan ook de regels in acht houden hoe ze veilig met
een hond kunnen omgaan, dan moet het ons gaan lukken om over enkele jaren nieuwe cijfers te
presenteren over hondenbeten bij kinderen en dat die dan
aanzienlijke verminderd zijn. Een mooie droom? Jazeker, maar wel
één die werkelijkheid kan worden als we gebruik maken van alle
middelen die we hebben.
Niet voor niks heb ik het Boek “VRIENDEN , onze hond een
kindervriend” geschreven. Gezien de vele positieve reacties en
recensies mag ik zeggen dat ik er trots op ben dat het door velen
gelezen wordt en met name door de doelgroep, de mensen waarvoor
ik het geschreven heb.
Het idee was er, het product is er, nu het vervolg
nog...........................!

