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Workshop “mijn hond en lichaamstaal”
Vraagt u zich wel eens af waarom uw hond bepaald gedrag vertoont
bijvoorbeeld tijdens een ontmoeting met een andere hond? En vindt u het
leuk om meer te weten te komen over de lichaamstaal van uw hond?
ANIMALE Gedragspraktijk voor dieren houdt op 12 mei a.s. De laatste
workshop “Mijn hond en lichaamstaal”, er zijn nog plekken vrij maar wees er
snel bij. Vol=vol. Iedereen die meer over de lichaamstaal van zijn/haar hond
wilt weten is welkom samen met de hond (1 hond). Er zijn een beperkt
aantal plekken voor deze workshop omdat deze praktijk gericht is, dus tijdig
inschrijven als u van een plek verzekerd wilt zijn. Op onze website vindt u het
gehele programma via de link in onze agenda.

Agenda

Inschrijven kan via dit inschrijfformulier ,





12 MEI WORKSHOP
“MIJN
HOND
EN
LICHAAMSTAAL”



23 JUNI ZOMERWANDELING

29

JUNI-23

JULI

ZOMERVAKANTIE

u kunt dit sturen naar



25 JULI START BLOK
3



4 AUGUSTUS SPEUR-

contact@animale.nl.
Kosten workshop €30,- per combinatie

WEDSTRIJD

(mens en hond)

incl. consumpties en versnapering.

2 SEPTMEBER CLUBWEDSTRIJD

Bedrijfsgegevens

“Nephonden” aan het werk
Regelmatig maken wij bij gedragstherapie, maar
ook bij de workshops gebruik van onze
nephonden. Meestal krijgen wij daar direct vragen
over en is er interesse deze aan te schaffen,
vandaar dat we deze een keer uitlichten in onze
nieuwsbrief.
De nephonden kunnen, mits goed ingezet, heel
bruikbaar zijn bij verschillende therapiemethoden zoals bijvoorbeeld
het verhelpen van angst voor honden maar ook bij agressie van
honden naar honden. In onze webshop bieden wij verschillende
rassen aan, zittend of staand welke
wij uit amerika hebben laten
importeren. U kunt een kijkje nemen in de webshop
om de hond aan te schaffen als gebruik bij
Gedragstherapie maar ook gewoon omdat het uw
favoriete ras is, als cadeau voor kinderen of hulp bij
snuffelcolleges in de klas. Weet u niet goed hoe u de
nephonden kunt inzetten bij therapie? Geen probleem
wij geven graag de uitleg en onze ervaringen erbij.

ANIMALE
GEDRAGSPRAKTIJK VOOR
DIEREN
SWIER 24
6363 CM WIJNANDRADE
TEL. 045-5680398
FAX.045-5680397
WWW.ANIMALE.NL
CONTACT@ANIMALE.NL

REDACTIE:
SAMANTHA SCHMEETS, PATRICIA
HENSKENS-SPEE
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ANIMALE GROEPSTRAINING NIEUWS
Veilig in de auto?
Op naar de
training!

Op 25 juli start wederom een nieuw lesblok, tussendoor kunt u instromen bij
de fun en speurcursussen en zijn er extra puppy en Puberklassen.
Vanwege veel aanmeldingen kan het zijn dan een cursus vrij snel vol zit,
meldt u daarom tijdig aan als u een vervolgcursus wilt reserveren. Weet u niet
welke cursus het beste bij uw hond past? Neem contact met ons op en wij
helpen u graag verder.
Actuele lestijden op onze website.
Aanmelden kan via tel. nr. 045-5680398 of contact@animale.nl
Alle lessen worden gegeven onder begeleiding van Kynologisch
Gedragstherapeut en/of Kynologisch Instructeurs in kleine groepen van 4 à 5
honden.
U schrijft in voor een gehele cursus, wij reserveren 10 lessen met moglijkheid
van 1 extra inhaalles voor U. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan
gemiste lessen. Raadpleeg onze voorwaarden

ANIMALE WEBSHOP, uitgelicht!
Het artikel dat we deze
maand in het zonnetje
zetten is onze eigen
verjaardagskalender,
het is een mooie en
persoonlijke
kalender
geworden met allemaal
honden
van
onze
g r o e p s t r a i ni ng e n
of
g e d r a g s p r a k t i j k.
De
kalender is niet alleen

leuk om te hebben, maar
met de opbrengst van
deze kalender kunnen wij
mooie dingen doen voor
honden
in
nood
die
regelmatig
in
onze
praktijk
aangeboden
worden.
Tijdens de lessen hebben
wij
eveneens
Kongs,
Wubbas, lijnen e.d. bij

ons voor de verkoop,
vaak goedkoper dan in de
winkel.
Webshop (link)
Let op, voor cursisten:
Als u besteld nemen wij
uw bestelling mee naar
de cursus u betaald dus
geen
verzendkosten!
Afhalen kan op afspraak.

Agenda—jaarkalender!
Onze jaarkalender met alle geplande activiteiten vind u op:
onze website, Hyves & Facebook

Wat is er allemaal te
doen deze zomer!

12 mei

workshop “mijn hond en lichaamstaal”

3 juni

geen groepslessen ivm studiedag trainers

23 juni

zomerwandeling van alle trainingsgroepen

29 juni-23 juli

zomervakantie

25 juli

start lesblok 3—2012

4 augustus

speurwedstrijd (voor cursisten speuren)

2 september

clubwedstrijd (voor cursisten)
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AGENDA UITGELICHT!

Verjaardagskalender !
Winnaar vakantiefoto wedstrijd!

23
juni
g r oe p e n w a n d e l i n g
hondenopleiding

ANIMALE

Voor de kerstvakantie en zomervakantie houden wij
ieder jaar een groepswandeling voor alle cursisten om
de lesblokken 2 en 4 op een leuke manier af te
sluiten. Vorig jaar december was de laatste
groepswandeling, geweldig al die verschillende honden
samen van groot tot klein en het liep heerlijk door
elkaar.

Eindelijk is het dan zover en mogen we de winnaar
van de vakantiefoto-wedstrijd bekend maken. We
hebben uietaard een buitenstaande jury laten kiezen
en unaniem is er gekozen voor:

model Augustus MIKA

De foto’s van de vorige groepswandeling zijn op
facebook te bekijken.

4 Augustus speurwedstrijd
Na de zomervakantie is het weer zover dan barst de
strijd los tussen de verschillende speurgroepen bij
Animale. Dit keer wordt de wedstrijd gehouden op
zaterdagmiddag 4 augustus van 13.00u tot 16.00u
ofwel tot zolang de gezelligheid aanhoudt. De
verschillende speurteams strijden op verschillende
speurprincipes en vlakken tegen elkaar waaruit op het
einde 1 team zich winnaar mag noemen. Net als
voorgaande jaar wordt er uit alle deelnemers ook nog
een
dagwinnaar
gekozen,
het
speurkoppel
(handler-hond) met de hoogste score. We zijn
benieuwd wie de titel van Angelique en Messie van
vorig jaar gaan overnemen. Dit alles uiteraard onder
een gezellige sfeer met een hapje en drankje zoals u
van ons gewend bent en hopenlijk weer een stralend
blauwe
hemel.
Deelnemen
is
gratis
voor
speurcursisten.

2 september Clubwedstrijd ANIMALE
Omdat plezier hebben samen met je hond zowel bij
ANIMALE in Wijnandsrade als bij AMICO PIU in Eijsden
hoog in het vaandel staat, houden wij elk jaar een
gezamelijke wedstrijddag. Dit jaar staat de dag
gepland 2 september 2012. De wedstrijd duurt
ongeveer een halve dag en alle cursisten van beide
hondenscholen kunnen meedoen. De onderdelen
zijn:
een parcours met behendigheid,
een drietal freestyle oefeningen ( trucs /trics)
En een Flyball run
Er zijn ook dit jaar weer allerlei leuke prijzen te
winnen! En natuurlijk staat plezier voorop en dus
hopen wij dat er op een sportieve maar vooral ook
leuke manier deelgenomen wordt aan deze dag.
Foto’s vorige wedstrijd (klik hier)
Bij bovenstaande activiteiten kunnen alleen cursisten
van ANIMALE deelnemen.

Mika en haar baasje zal door ons nog verrast worden
met een leuke prijs. Vanaf nu is de kalender dan ook
te bestellen in onze webshop Webshop(link) of
rechtstreeks bij ons bijvoorbeeld bij de trainingen of
andere activiteiten voor een bijdrage van € 9,95
Met deze kalender vragen wij aandacht voor alle
honden die het niet goed getroffen hebben en ook hier
in nederland in soms onbegrijpelijke en zeer
stressvolle situaties zitten. Regelmatig komen bij ons
verzoeken binnen voor opvang en gedragstherapie
voor honden die om diverse redenen per direct
herplaatst moeten worden. Al geruim meerdere jaren
bieden wij vrijwillig hulp om met deze honden te
werken en hulp te bieden bij herplaatsing. Onlangs
hebben
wij
meerdere
gedragstherapeuten
en
instructeurs bereid gevonden om samen te werken
zodat onze lasten verlicht kunnen worden, alleen
redden wij het niet en werden ook de kosten voor ons
te hoog maar “nee”zeggen kunnen wij niet.
Het idee om aan de foto-wedstrijd meteen ook een
goeddoel te koppelen en op deze wijze bijdrage te
kunnen leveren aan ons project, werd geboren en nu
is hij er dan en uiteraard hopen wij op een grote
afname, helpt u mee?
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Tips & Adviezen

Hond mee op vakantie? En dan!

Ieder jaar weer twijfelen mensen wat te doen met de hond tijdens de vakantie.
De eerste vragen zijn? Gaan we op vakantie? Waar naar toe en kan, moet of wil ik de hond meenemen?

Keuze wel of niet meenemen checklist?









Wil ik gebonden zijn aan de hond op vakantie?
(te) Lange reis
Besmettingsgevaar in het buitenland door tekenbeten, bacteriën, virussen en andere ziekte veroorzakers
e.d.
Ongeschikt klimaat, te warm, vochtig?
Douanebepalingen
Mag de hond mee in het vakantieverblijf, aan het strand, de bossen, natuurreservaat e.d.
Hoe kijkt men tegen honden aan in het vakantieland van mijn keuze.

Het mag duidelijk zijn dat bovenstaande vragen u al een goed beeld geven of het wel geschikt is om de hond
mee te nemen en het voor de hond zelf ook wel leuk is om mee te gaan op vakantie.
Als de keuze snel gemaakt is dat de hond niet mee gaat dan moet er goede opvang geregeld gaan worden. Waar
kan de hond verblijven als u op vakantie bent en waar kunt u hem met gerust hart achterlaten? Er zijn
verschillende opvang mogelijkheden






Proffesioneel pension
Bij familie, vrienden of kennissen
Gastgezin
Thuis, er komt een oppas

Als u zonder twijfel beslist dat de hond meegaat dan zijn er ook genoeg zaken om aan te denken en voor te
bereiden op de reis en verblijf op uw vakantie bestemming.







Douanebepalingen
Tijdige inentingen +gezondheidsverklaring
Identificatie chip + adreskoker met adres vakantieverblijf en mobilenummer.
Welk besmettingsgevaar loopt mijn hond in het vakantieland van keuze. En welke maatregelen kan ik
daartegen nemen.
Checklist bagage hond( wat moet er allemaal mee) denk bijvoorbeeld niet alleen aan voederbak, voer
maar ook waterfles voor onderweg, lievelingsspeeltje, extra halsband en riem, lange lijn voor als de hond
niet los mag, tuigje als u gaat zwemmen met de hond, EHBO pakketje incl. tekentang en
desinfectiemiddel, nummer plaatselijke dierenarts opzoeken, bezigheidsspeelgoed voor langere wachtijden
of verblijf op hotelkamer, caravan enz. Enz. Bedenk wat u allemaal wilt ondernemen met de hond en
schrijf op wat u daarvoor nodig heeft.

Een uitgebreide checklist en landeninformatie over hond mee op vakantie vind u ook op de webiste
http://www.dogsincluded.nl

Keuze maken hond gaat mee of blijft thuis
Soms is de keuze niet zo makkelijk te maken of moeten er eerst nog obstakels genomen wordt voordat de hond
mee kan. Daarom lichten we op de volgende pagina een aantal problemen toe waarmee uw keuze wellicht
makkelijker wordt.
Welke gedragsproblemen kunnen ontstaan of voor problemen zorgen tijdens een vakantie?
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Wagenziekte, verveling of stress in de auto

Voorkomen

Uw hond kan misschien gemakkelijk een kwartier in de auto blijven als u met hem naar het bos
gaat maar kan hij dat ook langer dan een uur zonder wagenziek te worden of gestresst te raken?
Test dit ruim van te voren uit.

Oplossen














Ruim van te voren gaan oefenen, de tijd opbouwen dat de hond in de auto moet blijven. Bij
ernstige stress de hulp inroepen van een erkende en gediplomeerde gedragstherapeut.
De oefentripjes hebben als reisdoel altijd iets leuks, bijv. een wandeling in het bos, naar een
speelkameraadje, het trainingsveld (mits hij dit leuk vind)
Voldoende tussenstops maken en de hond laten ontstressen
De hond niet alleen in de auto achterlaten als hij dit niet gewend is, zeker niet vastgebonden
(verstikking bij paniek).
De hond nooit met zonnig weer of in de warme auto laten zitten.
Een hond met wagenziekte moet uit het raam naar buiten kunnen kijken tijdens de rit.
De hond voldaan maken tijdens de tussenstops d.m.v. spel, bezigheidsspeelgoed, wandelen.
Geen eten/drinken geven in de auto tijdens de reis ofwel niet korter dan een half uur van te voren.
Bij lange reizen kleine porties eten geven als het moet, bijv, in de kong.
Evt. ondersteunende medicatie bij wagenziekte (vraag uw dierenarts)
Denk aan vervoersregels voor de hond in de auto, deze kunnen afwijken in een ander land.
De hond thuis laten en voor goede opvang zorgen.

Niet alleen kunnen zijn op de hotelkamer, in de caravan e.d.

Voorkomen





Laat de hond niet meteen na aankomst uren alleen laat hem eraan wennen
Laat de hond al eerder aan de caravan wennen

Oplossen






Oefen van te voren het alleen blijven in onbekende ruimten
Zorg voor voldoende afleiding bij alleenblijven, bijv. het favoriete speeltje een gevulde kong e.d.
Neem de eigen deken of mand mee op vakantie zijn eigen geur is geruststellend.
Laat ook een handdoek met uw eigen geur achter bij de hond.

Verveling door te weinig prikkels, niet toekomen aan zijn dagelijkse fysieke uitdaging



Voorkomen en oplossen




Uw hond heeft thuis een dagritme, probeer dit ook op vakantie te evenaren
Zorg voor compensatie in de vorm van spel, zwemmen e.d. Als hij minder kan loslopen bijv.

Overmatig actief tijdens of na de vakantie



Voorkomen en oplossen



Te veel uitdaging, te veel prikkels, te veel fysieke beweging. Denk aan zijn conditie. Als u 3 weken
heel veel met uw hond bezig bent, heel veel wandelt of gaat fietsen, dan raakt u hond hieraan
gewent, bouwt conditie op. Als die uitdaging er na die weken niet meer is moet hij zijn energie
ergens anders mee kwijt kunnen. Voorkom dus overmatige activiteit in de vakantie, iets meer
wandelen, spelen e.d. kan geen kwaad maar niet “te”.

Scheidingsangst na de vakantie



Voorkomen



Ook in de vakantie perioden of perioden waar u veel thuis bent, moet de hond het ritme van alleen
blijven behouden en ermee blijven oefenen. Bij constante aandacht en aanwezigheid van zijn baas
kan een hond scheidingsangst gaan ontwikkelen later als hij weer meer alleen moet blijven.

Traumatische ervaringen tijdens de vakantie
Dit is een veelvoorkomend probleem maar heel divers, hier gaan we in de volgende nieuwsbrief verder en
uitgebreider op in. Wilt u uw verhaal over dit onderwerp delen mail ons contact@animale.nl
o.v.v.
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