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              NIEUWSBRIEF 
          Januari 2019 

Activiteiten: 

De overgangsproeven van deze maand vinden plaats op dinsdag 8 januari  en zondag 20 januari. Al denk 

je dat je hond niet klaar is, probeer toch maar eens mee te doen, dan kan je zien op welke oefening er 

meer geoefend moet worden. Vergeet niet: als je pup 6 maanden is, mag je automatisch naar de A klas 

zonder proef. 

 

 

Activiteiten: 

 Zondag 6 januari: Nieuwjaarsreceptie met les 

 Zondag 13 januari: Infomoment: Dierenarts op bezoek 

 Zondag 10 februari: Algemene vergadering 

 

 

 

Voor onze leden op Facebook. Er bestaat een facebook groep “Kampenhoutse Honden-

school” waar je als eerste de nieuwtjes te lezen krijgt. Het is een gesloten groep dus niet 

iedereen van buiten af ziet wat er gepost is. Maak je zeker lid! 
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Overgang december 2018: 

 

Hierbij de geslaagden van de maand september. Proficiat allemaal! De diploma’s kan je terugvinden aan 

het grote scherm. 

Dinsdag 4 december 2018: 

A klas naar B klas: 

 

 

 

 

 

 

 

Baasje Hond Ras  Punten 

Luc Holemans Bruce  Border collie 84/100 

Stijn Ursi Enzo Kooikerhondje 78/100 
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 Nieuwjaarsreceptie: Zondag 06/01/2019 

Een glaasje om te klinken op het nieuwe jaar en jullie te bedanken voor het afge-

lopen jaar! 

 

Er zal een half uurtje les gegeven (9u30 - 10u) worden, daarna kan iedereen een 

glaasje drinken en zal de C en D klas om 11u (voor een halfuur) beginnen.  

 

 

 

 

 

 

 

Dierenarts op bezoek: Zondag 13/01/2019 om 10u 

Mag ik mijn hond Dafalgan® geven? Of Immodium®?  

Heeft mijn hond groenten nodig?  

Moet ik elk jaar vaccineren of is titeren beter?  

 

Deze en heel veel andere vragen, je stelt ze jezelf wel eens. Maar wat zijn hier 

nu de antwoorden op?  

In dit kader organiseert de Kampenhoutse Hondenschool een info moment.  

Een dierenarts, medewerker van Rob Lückerath, komt spreken en uw vragen be-

antwoorden.  
 

Heeft u vragen? Stuur ze ons dan zeker door via mail of in de brievenbus in de 

kantine van de Kampenhoutse Hondenschool.  

 

Iedereen van harte welkom! 
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Praktisch zaken 

Verlenging 2019: 

De verlengingsbrieven zijn allemaal de deur uit.  

De betaling dient te gebeuren voor 15/01/2019 op onze rekening: BE35 7341 3529 8437 
met vermelding van de begeleider(s) + naam hond(en) 

De lidgelden bij verlenging voor 2019 bedragen: eerste geleider € 40,00 en voor de twee-
de, derde,… geleider betaalt u € 30,00.  
Nieuwe leden betalen die zich inschrijven in de kantine betalen € 50,00 voor de eerste ge-
leider en € 40,00 voor de tweede, derde,… geleider.  

Algemene vergadering 2019: 

Na het hernieuwen van uw lidgeld wordt U vriendelijk uitgenodigd op onze "Algemene ver-
gadering" die doorgaat op zondag 10 februari 2019 in de kantine van de hondenschool aan 
onze terreinen te Kampenhout. We gaan van start om 10:00 Hr.         

De dagorde zal, zoals statutair opgedragen, een maand voor de Algemene vergadering 
worden opgehangen in de kantine van de hondenschool. 

In 2019 wordt de penningmeester verkozen, kandidaten dienen zich een maand voor de 
Algemene vergadering via een aangetekend schrijven gericht aan het bestuur van de Kam-
penhoutse Hondenschool kenbaar te maken. 

Sponsors, helpers,… 

De sponsors hebben allemaal een berichtje gekregen of ze ons nog graag willen steunen in 
2019. We willen ze zeker allemaal bedanken voor de steun in 2018! Dankzij hen hebben we 
jullie een tal van activiteiten kunnen voorschotelen: Olmense zoo, Familiedag, Nieuwjaars-
receptie, verschillende markten, verschillende wandelingen,... 

Gezien we volgend jaar onze wedstrijd plannen, kunnen we alle steun gebruiken.  

Ken je iemand die onze hondenschool graag wilt steunen als sponsor of wil je zelf graag 
meewerken. Laat zeker iets weten! 

 

 

Wij wensen iedereen de 
beste wensen voor 2019! 
Vooral een goede gezond-
heid voor baasje en hond! 
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IJSVORMING TUSSEN DE TENEN 

Honden lopen op hun “blote voeten” over de sneeuw en zijn daardoor erg kwetsbaar voor verwondingen.  Een be-
vroren ondergrond kan leiden tot pijnlijke vrieswonden en ijs kan in de poten snijden.  Zelfs de zachte sneeuw kent 
geen genade voor je hond.  Vooral bij langharige honden kan sneeuw zicht tussen de voetkussentjes en tenen opho-
pen tot kleine “ijsbolletjes”.  Door de lichaamstemperatuur van de hond zal de sneeuw eerst smelten, maar na een 
tijdje kan deze terug bevriezen, waardoor de sneeuw samenklontert tot ijsbolletjes.  Die kunnen snijden en zijn er 
pijnlijk voor je hond.  Hij kan er zelfs wondjes of kloven van krijgen.  Smeer daarom voor je gaat wandelen de poten 
van je hond in met vaseline. Dat zorgt voor een fysieke barrière tussen de pootjes van je hond en de winterse onder-
grond.  Zorg ervoor dat de vacht aan de pootjes kort getrimd is en dat de haren tussen de voetkussentjes niet in 
contact komen met de grond om zo ijsvorming tegen te gaan. 

 

OPGEPAST MET STROOIZOUT 

De sneeuw zelf is echter niet de grootste boosdoener voor de poten van je hond.  Strooizout en pekel kunnen irrita-
tie veroorzaken en drogen de huid uit.  Langdurig contact met deze producten kan zelfs chemische brandwonden 
veroorzaken.  Als de hond zijn pootjes schoonlikt na het wandelen, kan een (zout)vergiftiging oplopen.  Zet een kom 
met lauw water en een handdoek klaar bij de deur.  Zo kan je na de wandeling meteen de pootjes schoonmaken en 
voorkom je dat het strooizout zich over je huis verspreidt. 

 

TIPS : 

 Voor je de deur uitgaat : smeer de poten in met vaseline 

Houd de haartjes tussen de voetkussens kort. 
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Hoe weet je of je hond bang is voor vuurwerk? 
Leer stress signalen bij je hond herkennen. Veel mensen hebben geen idee hoe ze kunnen zien wanneer hun hond bang is. Let 
op gedrag als: 

 Lage houding, oren plat of opzij 

 Lippen aflikken, ook wel tongelen genoemd 

 Hijgen (zonder het warm te hebben) 

 Geeuwen (zonder moe te zijn) 

 Overdreven alert zijn 

 Nerveus en onrustig rondlopen 

 Niet willen eten 

 Weglopen 

5 do’s: tips om je hond te helpen 

1. Begin op tijd 

Wacht niet tot 31 december om dit probleem aan te pakken, maar begin op tijd met training en andere oplossingen zodat je de 
angst bij je hond in een vroeg stadium kunt helpen verminderen of zelfs kunt weghalen. Als je in oktober begint, dan ben je nog 
mooi op tijd. Verderop in dit artikel vind je een lijst met tips. 

2. Train met o.a.een CD met vuurwerkgeluiden = desensiteren 

De vuurwerk-CD’ van 2 gerenommeerde Engelse gedragsdeskundigen Sarah Heath en Jon Bowen zijn erg populair. Hun CD’s 
bevatten duidelijk instructies hoe je ze kunt toepassen bij je hond. Je kunt de geluiden van deze CD ook gratis downloaden via 
de website van Dogs Trust. Download er dan ook de handleiding erbij! Ook de vuurwerk-CD van Tinley is aan te bevelen. Bij de 
juiste opbouw kun je je hond heel geleidelijk laten wennen aan de geluiden; dit heet desensiteren. 

Bij vuurwerk spelen naast het geluid ook trillingen, geur en lichtflitsen een rol bij de angst. Mochten de geluiden op de CD niet 
voldoende effect hebben, dan kun je (voor zover mogelijk) deze factoren toevoegen aan de training. 

Hoe je deze vuurwerktraining stap voor stap kunt aanpakken wordt uitgelegd op de website van Monique Bladder. 

3. Laat je hond zelf een veilige plek zoeken 

Als het zover is en je hond heeft de behoefte om weg te kruipen, laat dat dan toe. Het heeft geen zin om hem te dwingen bij je 
op de bank te komen zitten. Laat het dus aan de hond over wáár hij zich op dat moment het veiligste voelt. Leg desnoods een 
deken over de plek waar de hond wegkruipt, dat kan de bench zijn, in zijn mand, onder het bed etc. Leg desnoods een kleding-
stuk met jouw geur bij de hond, zodat hij zich extra veilig voelt. 

4. Ondersteunen met medicatie 

Mocht het voor je hond nog steeds te veel zijn allemaal en is hij niet meer benaderbaar, dan kun je je hond angstverminderen-
de medicatie geven. Dit zal de angst remmen en je hond weer meer toegankelijk maken. In een afzonderlijk artikel hebben we 
alle soorten medicatie bij angst voor je op een rij gezet. In dit artikel komen ook voedingssupplementen en alternatieve midde-
len aan bod. 

5. Raadpleeg een gedragstherapeut 

Vind je het moeilijk om bovenstaande tips zelf toe te passen? Geen nood! Er is altijd wel een professional bij jou in de buurt, die 
jou kan helpen.  

 

https://www.dogstrust.org.uk/help-advice/dog-behaviour-health/sound-therapy-for-pets
https://www.tinleygedragstherapievoordieren.nl/vuurwerkangst.html
https://www.doggo.nl/artikelen/probleemgedrag/counterconditionering-en-desensitisatie/
https://www.moniquebladder.nl/vuurwerkangst-nu/
https://www.doggo.nl/artikelen/probleemgedrag/medicatie-bij-angst-vuurwerkangst/
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5 don’ts: dingen die je absoluut niet mag doen! 

1. Gebruik geen Vetranquil 
Nog niet zo lang geleden werd dit middel door veel dierenartsen voorgeschreven bij vuurwerkangst. Gelukkig gebeurt dit nog 
maar zelden. Vetranquil is namelijk een spierverslapper en als je dit aan je hond zou geven, kan hij niet meer bewegen en weg-
kruipen als hij daar behoefte aan heeft. De hond lijkt rusitg in zijn mandje te liggen, maar in feite is de hond nog steeds doods-
bang voor het vuurwerk! Het lijkt voor het baasje dus alsof dit middel werkt, maar dat is allerminst het geval! Dit medicijn kan 
zelfs een averechts effect hebben, dus gebruik het alsjeblieft niet! 
2. Pas de techniek “flooding” niet toe 
Je hoort wel eens dat het goed is om de hond te confronteren met zijn angst. Flooding is a.h.w. het onderdompelen in hetgeen 
waar de hond bang voor is. Dit kan de angst alleen maar verergeren met alle gevolgen van dien. 
3. Geen groepscursus vuurwerktraining 
Omdat het heel belangrijk is om de stress-signalen bij een hond goed in de gaten te houden is het geen goed idee om dit in 
groepsverband te doen. Een instructeur kan onmogelijk iedere hond individueel in de gaten houden. Het kan dan gebeuren dat 
een hond zo bang wordt dat de angst alleen maar verergert. 

4. Zelf in de stress raken 

Blijf zelf rustig! Wanneer jij druk en onrustig gaat doen, zal je hond dat voelen en de indruk krijgen dat er echt iets ergs aan de 
hand is. Angst kan in die zin ‘besmettelijk’ zijn. Lees hierover in dit artikel over angst. 

5. Negeren van de angst 
Wat is dan wel de bedoeling? Laat de hond lekker tegen je aanliggen als hij daar behoefte aan heeft. Probeer hem af te leiden 
en gedraag je opgewekt. Als je hond fysiek contact zoekt, biedt dat dan ook aan. “Kom er maar lekker bij liggen hoor!”3. Laat je 
hond zelf een veilige plek zoeken 

Welke voorbereidingen kun je treffen? 
De ideale bezigheid om 12 uur 

Bereid van tevoren een aantal leuke en ingewikkelde hersenwerkspelletjes voor voor je hond! Het zal hem afleiden van het 
geknal. Voor inspiratie en voorbeelden kun je lid worden van deze Facebookgroep: Hersenwerk voor honden 

Op tijd in huis halen: je kunt je hond ook zijn favoriete snack geven, een gevulde Kong, een bot of gedroogde kauwsnack. Op 

deze manier is het hond bezig met iets anders en hopelijk vergeet hij dan voor even de geluiden om hem heen.  

Massage en bandages 

Van Kynomassage kregen we de volgende tips: door middel van massage kun je je hond laten ontspannen. Begin hier niet op 
oudejaarsavond mee, maar oefen dit eerst zodat je hond er aan kan wennen. Probeer deze ontspanningsplekken en acupres-
suurpunten voor meer ontspanning:zoek de voorkant van het borstbeen op, zet je duimen een vingerbreedte ernaast, druk je 
duimen zacht in het weefsel en draai rondjes 

 voel het kaakgewricht en masseer deze met je duimen met cirkelstrijkingen 

 zoek de schedelrand op, druk je duimen zacht in het weefsel en draai rondjes, werk daarbij de hele schedelrand af 
ondersteun het oor met je vingers aan de binnenzijde van het oor en geef druk met je duim aan de buitenzijde van het oor, 

strijk van ooraanzet naar oorpunt. 

Oefen deze technieken op tijd, zowel in huis als buiten huis, zodat je hond er aan kan wennen. Als je ze op het moment van 

vuurwerkangst inzet, gaat het niet werken. Val je hond er niet mee ‘lastig’ als je hond in een tè heftige emotie zit.   

 

Wat kun je op de dag zelf doen? 

Je hond uitlaten op oudejaarsdag? 
Op veel plekken in ons land begint men al vroeg met het afsteken van vuurwerk. Als jouw hond bang is voor vuurwerk dan is 
het een kwelling om naar buiten te gaan. Dwing je hond niet! 

 Houd de wandelingen kort 

 Wandel desnoods op een afgelegen plek waar geen vuurwerk wordt afgestoken 

 Kies een tijdstip waarop het rustig is 

De avondwandeling kun je desnoods geheel overslaan en de hond alleen even snel in de tuin laten plassen. 

 

https://www.doggo.nl/artikelen/emoties-en-intelligentie-bij-honden/mag-je-een-bange-hond-troosten/
https://www.doggo.nl/artikelen/recreatie/hersenwerk-voor-je-hond/
https://www.facebook.com/groups/HERSENWERKvoorHONDEN/
https://www.doggo.nl/artikelen/honden-voeding/kong-is-king/
https://www.doggo.nl/artikelen/honden-voeding/natuurlijk-gedroogde-snacks/
https://www.kynomassage.nl/
https://www.doggo.nl/artikelen/alternatieven/hondenmassage/
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Leuke weetjes: 

De populairste hondenrassen van 2018 
Totaal zijn er meer dan 300 hondenrassen en ieder hondenras heeft zijn eigen karakteristieke eigenschappen. Het is 
dus niet heel gek dat jij een favoriete hondenras hebt. Ben jij benieuwd naar hoe de rest van Nederland daar tegen-
aan kijkt? Dit jaar werd het meest gezocht naar de volgende hondenrassen: 

1. Franse Bulldog 

De Franse Bulldog dankt haar naam aan het feit dat zij enorm populair was in 
Frankrijk in het begin van de 20e eeuw. Dit hondenras valt onder de categorie 
‘gezelschapshonden’, het zijn aanhankelijke honden die ook erg waaks zijn. De 
meeste honden van dit ras kunnen goed opschieten met kinderen en andere hon-
den. De Franse Bulldog weegt gemiddeld elf kilogram en wordt gemiddeld tien jaar 
oud. 

2. Labrador 

De Labrador is een meegaande hond. Voor mensen, kinderen en andere dieren 
zijn ze erg vriendelijk. Hierdoor vallen ze ook onder het type 
‘gezelschapshonden’. Daarnaast zijn ze erg intelligent en actief. Omdat ze vroe-
ger werden ingezet bij het jagen, kunnen ze ontzettend veel energie kwijt. De La-
brador komt voor in het zwart, blond en bruin. Hij weegt gemiddeld 30 kilogram 
en wordt gemiddeld twaalf jaar oud. 

3. Mopshond 

De Mopshond staat ook wel bekend als een Pug. Hij wordt vaak herkend aan zijn 
platte neus en rimpelige voorhoofd. De Mopshond voelt zich in huis het meest op 
zijn gemak en is graag onder de mensen. Het is een rustige hond die erg goed met 
kinderen omgaat. De Mopshond komt het meest voor in de kleur beige en moet 
altijd een zwart ‘masker’ hebben. Het gemiddelde gewicht is zeven kilogram en de 
verwachtingsleeftijd is dertien jaar. 

4. Teckel 

De Teckel is een jacht- en gezelschapshond. Dit hondenras telt ne-
gen verschillende varianten, die allen vrolijk, onafhankelijk, intelli-
gent en eigenwijs zijn. Qua grootte kent de Teckel drie formaten, 
van groot naar klein: 

 De Standaard Teckel 

 De Dwergteckel 

 De Kaninchen Teckel 
Door hun kleine poten kunnen ze goed in kleine ruimten kruipen, 
bijvoorbeeld om op konijnen te jagen. Door hun achtergrond in jagen zijn ze erg alert, actief en blaffen ze 
graag. Toch zijn ze zachtaardig en zijn ze graag onder de mensen. Gemiddeld worden ze dertien jaar oud. 

5. Duitse Herder 

De Duitse Herder is een echte herdershond, hij werd vroeger vooral gefokt om het 
vee te hoeden en bewaren. Tegenwoordig wordt hij voor meer dan alleen als her-
dershond ingezet, bijvoorbeeld als huishond en politiehond. Ook komen ze veel 
voor als blindengeleidehond en hulphond. Dit komt omdat het erg actieve en intelli-
gente honden zijn, die graag met hun eigenaar samenwerken. De Duitse Herder 
wordt gemiddeld twaalf jaar oud. 
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Leuke weetjes: 
De ‘vergeten’ hondenrassen 

Natuurlijk zijn er altijd honden die het lijstje nét niet halen. Om de top tien af te maken zetten wij nog vijf hondenras-
sen in het zonnetje. 

6. Newfoundlander 

Ondanks de omvang van de Newfoundlander is deze vriendelijke en intelligente hond vrij 
meegaand en past hij zich probleemloos aan het huishouden aan. Hij heeft echter wel ge-
noeg ruimte nodig om te bewegen en bij voorkeur ook water in de buurt.  

De Newfoundlander heeft veel voeding nodig in zijn eerste levensjaar, waarin hij 45 kg 
aankomt. Daarna wordt zijn stofwisseling echter trager.  

 

7. Mechelse Herder 

Wereldwijd wordt de Mechelse Herder geapprecieerd, en dan vooral door hondensport-
liefhebbers en politiemensen. Twee gebieden waarin de Mechelse Herder tot de besten 
behoort. Hij verdient zijn pluimen als waakhond, verdedigingshond, drugshond, sporthond, 
speurhond, lawinehond enz. De Mechelaar is hét voorbeeld van de moderne werkhond. 
Mits voldoende beweging en training is de Mechelse herder ook geschikt als huishond. 
Door zijn temperament heeft hij het wel nodig dat zijn baas veel met hem bezig is en hem 

de nodige aandacht schenkt  

8. Engelse Buldog 

 Engelse Bulldogs hebben een lief karakter, zijn voorspelbaar, betrouwbaar en kunnen uit-

stekend met kinderen overweg. Het zijn doorgaans honden met een laag uithoudingsver-

mogen en ze hebben slechts matige beweging nodig. De rimpels op de snoet van de Engel-

se Bulldog dienen regelmatig schoongeveegd te worden om huidinfecties te voorkomen.  

9. Maltezer 

Erg geschikt om binnenshuis te leven en in kleine ruimtes. De kleine Maltezer is vriende-
lijk, volgzaam en intelligent. Het kan een moeilijke eter zijn en moeilijk zindelijk te ma-
ken. De Maltezer is altijd hoog gewaardeerd in de maatschappij. Er gaat zelfs een verhaal 
dat er in de 16e eeuw een Maltezer werd verkocht voor het equivalent van €1790.  

 

10. Bordeauxdog 

Wel ziet hij er nog steeds woest uit, met een groot hoofd vol rimpels en een enorme 
snuit met grote tanden. Hij is vriendelijk, zachtmoedig, trouw en toegewijd. Het liefst is 
hij dicht in de buurt van zijn baas. Het is een goedaardige beschermer. De Bordeaux 
Dog heeft een koppig en arrogant karakter maar is in de regel met veel geduld goed te 
trainen. Zodra de Bordeaux Dog een commando aangeleerd heeft vergeet hij dit nooit 
meer. Echter de snelheid in het opvolgen van een commando is niet te vergelijken met 
bijvoorbeeld een herdershond; de Bordeaux dog heeft nooit haast.   

Bron: https://www.dehondenclub.nl/hondenrassen/populairste-hondenrassen-2018/ 
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Onze sponsors 2018: 
 



 12 



 13 

Betaalde sponsors 2019 (dd 30/12/18): 
 


