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              NIEUWSBRIEF 
             April 2018 

Activiteiten: 

De overgangsproeven van deze maand vinden plaats op dinsdag 3 april 2018 en zondag 8 april 2018. 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 verwacht voor 2018 (er kunnen nog wijzigingen zijn) 

 Zondag 1 april 2018 om 10 uur vertrekken we aan de hondenschool voor onze jaarlijkse 

paaswandeling.  De koekjes kunnen dan afgehaald worden 

 Zondag 27 mei 2018: Stand op de jaarmarkt  met demonstratie 

 Zondag 1 juli 2018: Familiedag 

 Zondag 19 augustus 2018: Zoektocht 

 Vrijdag 7 september 2018: Stand op de avondmarkt 

 Zondag 30 september 2018: Zeehondenwandeling 

 Woensdag 31 oktober 2018: Halloween met wandeling (en verkleed) 

 Zondag 2 december 2018: Sinterklaas komt langs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor onze leden op Facebook. Er bestaat een facebook groep “Kampenhoutse Hondenschool” 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 maart: 

Hierbij de geslaagden van de maand maart. Proficiat allemaal! 

Zondag 4 maart2018: 

A klas naar B klas: 

 

 

 

 

 

Dinsdag 6 maart 2018: 

A klas naar B klas: 

 

 

 

 

 

 

 

Baasje Hond Ras  Punten 

Bernadette Van Hoef Mona Scheper  80/100 

Lies Van Uytven Ilana Bruine labrador 90/100 

Baasje Hond Ras  Punten 

Chris Nys Jul Border Collie 83/100 

Sonia Verheyden Senna Cocker 82/100 
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Zondag 1/04/2018: Paaswandeling 

 

Onze jaarlijkse paaswandeling vertrekt om 10 uur aan de hondenschool.  

Er zullen 2 wandelingen zijn : een grote en een kleinere (voor pups, kinderen,…), we 

vertrekken samen  en splitsen onderweg in 2 groepen. 

Na de wandeling kan je terecht in de kantine voor nog een lekker drankje en 

paaschocolade uiteraard. 

We houden dit jaar een koekjesverkoop ten voordele van de Kampenhoutse 

hondenschool. 

Het gaat hier om zelfgemaakte koekjes zowel voor baasje als hond. De zakjes 

voor de baasjes kosten 2 euro/stuk waar je een mengeling van koekjes in zal 

vinden, voor de honden is dit 1 euro, ook deze zijn zelfgemaakt. 

Je kan de koekjes bestellen tot 27/03/2018 in de kantine, via mail,.... 

Kan je ze niet op de Paaswandeling komen halen? Geen probleem laat ons 

weten wanneer het past en we zorgen dat jullie deze achteraf kunnen krijgen.  
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Nog enkele tips/weetjes: 

 

Niet vergeten je kan voor je lidmaatschap van 2018 een bedrag terugkrijgen van uw mutualiteit. 

Opgelet : je kan dit wel maar 1 keer aanvragen dus niet voor de hondenschool en dan nog eens voor de fitness 

Op de website van de hondenschool kan je de verschillende documenten terugvinden: 

https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/  - Informatie—Voordelen—onderaan scrollen 

Je mag dit document dan afgeven aan Nicky of aan de toog en we vullen het dan zo snel mogelijk in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de hondenschool kan je steeds voedsel kopen van Meradog. Dit zal nu wel om de twee maanden geleverd worden. De 

bestelling komt dan toe in de hondenschool waar je deze dan kan afhalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/
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Knutsel moment:  
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10 Tips voor een gehoorzame hond 

Een hond die goed ‘luistert’… 

Op hondenscholen door het hele land hoor je puppy- en puberbegeleiders regelmatig zeggen dat hij wel echt heel lief is maar 

‘hij trekt zo aan de riem’ of ‘hij komt niet als ik hem roep’. In het bos zijn mensen volledig onder de indruk wanneer iemand zijn 

hond laat stoppen en even laat liggen om fietsers of wandelaars te laten passeren. Dat je hond goed kan luisteren is niet 

vanzelfsprekend lijkt in het land der hondenbegeleiders. Maar waar komt dat nou vandaan? Wat is nu hetgeen iedere 

begeleider wil van zijn pup/hond? Luisteren! Dat is het algemene antwoord. Vraag iedereen met een pup maar wat zijn pup 

moet kunnen ‘later als hij groot is’ en het antwoord zal zijn: Nou gewoon, luisteren… Maar wat is dat luisteren nou precies? 

Daar zit hem de clou van het verhaal. Luisteren op zich is alleen maar je oren gebruiken nietwaar? Geluid horen met je oren, 

dat is luisteren. Maar dat daar een hele lijst wensen aan vast hangt vergeten we vaak. Luisteren betekent in het land der 

hondenbegeleiders meestal het volgende: 

 komen als ik je roep onder alle omstandigheden 

 niet bedelen 

 niet springen 

 niet wegrennen 

 niet trekken 

 niet blaffen 
Helemaal niets mis mee zou je denken. En op zich klopt dat ook. Maar voor een pup/hond is dat niet zo vanzelfsprekend. Een 

hond is namelijk gewoon maar een hond. Die kan zich alleen maar als hond gedragen. De finesses van onze taal snappen ze 

helemaal niets van. Luisteren is gewoon geluiden via je oren horen…. Er is geen begrip van de wensenlijst van ons als 

begeleiders. 

Tip 1: Succes wordt door je hond bepaald! 

Ga op zoek naar lekkers en spelletjes of speeltjes die jouw hond helemaal geweldig vindt. En met geweldig bedoel ik dat hij je 

vingers erbij op eet of je niet meer met rust laat als je het speeltje vast hebt. Gooi de normale hondentrainingssnoepjes eens 

uit het raam en laat je hond kiezen! Kaas, worst, hondenworst, knakworst, gehakt, kipfilet, frikandel….doe eens gek en laat je 

hond je vertellen waar hij verzot op is. Dàt wordt jouw beloning voor je hond. Huiswerk: op zoek naar superlekkers!! 

Tip 2: Weet wat je wilt. 

Als je een pup of een herplaatser in huis gaat verwelkomen of zelfs wanneer je al een hond in huis hebt is het super handig als 

je weet wat je wilt van je pup/hond. Door een lijstje maken van dingen die je wilt kun je ook oefenen om dat voor elkaar te 

krijgen. Belangrijk; Maak een lijstje van gedragingen die je graag wilt zien en niet een lijstje van wat je niet wilt!! De eerste heb 

je invloed op door middel van trainen en management en de tweede loop je eigenlijk achter de feiten aan. Het is echter nooit 

te laat om je lijstje ‘gewenste gedragingen’ te maken en je kunt altijd starten met aanleren van gewenst gedrag. Je begint met 

het veranderen van je eigen gedrag en hoe je naar dingen kijkt. 

Tip 3: Kijk naar wat er goed gaat! 

Door te gaan letten op alles wat je hond goed doet heb je veel kansen om te belonen. Ligt je hond ergens rustig te liggen terwijl 

jij een boterham smeert? Beloon hem eens met stem en lekkers daar waar hij ligt. Het gedrag van rustig liggen ben je dan aan 

het stimuleren, dat levert namelijk iets op voor je hond. Heeft je hond bij het begroeten van een bekende zijn voetjes nog op 

de vloer? Belonen!! Ga niet wachten tot het mis gaat maar beloon direct dit beheerste gedrag. Op vier pootjes staan is dan 

het gedrag dat het meest oplevert en wat herhaald zal worden. Alles wat aandacht krijgt wordt versterkt. Je zult dus begrijpen 

dat focussen op wat niet goed gaat geen fijne sfeer oplevert en meer wordt, dus door te focussen op het gewenste gedrag zal 

het luisteren steeds beter gaan. 

Tip 4: Management is je vriend 

Gedrag aanleren bij je hond gaat super makkelijk als je weet wat je wilt en als je weet wat je hond als beloning ervaart. Maar 

soms is het nu eenmaal zo dat je even niet op kan letten. Op dat moment is het belangrijk dat je de situatie onder controle 

hebt zodat ongewenst gedrag wordt voorkomen. Komen er vrienden op bezoek en wil je oefenen met ‘vier voetjes op de 

grond’ bij het begroeten? Zorg er dan voor dat je hond niet bij je bezoek kan komen zonder dat je erbij bent en je klaar staat 

met je beloningen. Zorg er ook voor dat je bezoek op de hoogte is van jouw regels: niet aaien tenzij er vier voetjes op de grond 

staan. Goed management zorgt voor rust bij jou en je hond. 

http://www.doggo.nl/artikelen/hondentraining/wat-is-een-beloning-precies.php
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Tip 5: Leg de lat niet te hoog 

Je hond kan het niet in één keer goed doen. Net als wij in etappes hebben leren lezen (letters, drieletter woorden, vijfletter 
woorden, korte zinnen, lange zinnen en daarna pas verhalen) geldt dat voor je hond ook. Deel het uiteindelijke doel in kleine 
stukjes op en leer je hond stap voor stap aan wat je van hem verwacht. Bij het trainen van honden is aanleren wat je wilt niet in 
één keer haalbaar. Het duurt zo lang als het duurt, en je zult er op verschillende momenten mee bezig moeten zijn. ‘Grote 
stappen snel thuis’ betekent vaak dat je net niet precies krijgt wat je wilt 

Tip 6: Kijk naar de situatie 

Iedere hond leert situatieafhankelijk, contextgebonden. Wanneer je hond prima kan wandelen zonder trekken bij jou in de 
straat hoeft dat echter nog niet te betekenen dat hij dat ook midden in een nieuw park kan. In nieuwe situaties werkt het om 
even een stapje terug doen en wat meer belonen. Op die manier kan je hond leren dat de regels overal hetzelfde zijn maar je 
geeft hem ook de kans om te leren. 

Tip 7: Bouw routines in 

Door routines in te bouwen voor je hond in je dagelijkse activiteiten kun je zonder al teveel gedoe je hond leren wat de 

bedoeling is. Wachten bij de deur is iets dat heel gemakkelijk is. Leer je hond dat de deur alleen open gaat als hij rustig blijft 

staan of gaat zitten. Beloon de juiste keuzes met lekkers zodat het je hond extra motiveert om te wachten. Naar buiten gaan is 

namelijk ook een beloning dus het is niet vanzelfsprekend dat je hond rustig wacht bij de deur. Wachten in de auto als de deur 

opengaat is hetzelfde: het moet je hond wat opleveren om het te doen anders zal naar buiten stuiteren de beloning zijn waar 

hij voor gaat kiezen. Wees consequent, wees voorspelbaar, en je zult zien dat bepaalde dingen helemaal helemaal als vanzelf 

gaan gebeuren. 

Tip 8: Luister naar je hond. 

Zorg dat je je verdiept in de hondentaal. Iedere hond communiceert met ons. Zij kunnen dat echter niet in onze mensentaal. Zij 
gebruiken hun lichaam om duidelijk te maken hoe ze zich voelen en wat ze willen. Zo kan kwispelen veel verschillende dingen 
betekenen, niet alleen maar dat de hond blij of vriendelijk is. Een subtiel wegkijken of achteruit wijken is een signaal dat je 
hond liever niet in die situatie is. Zo zijn er veel dingen die je hond je kan vertellen als je zijn taal leert spreken. Door naar je 
hond te luisteren zul je merken dat dat andersom ook makkelijker zal worden. Je hond zal zich door jou gezien en gesteund 
voelen, wat jullie band nog sterker maakt. 

Tip 9: Fouten maken mag! 

Je hebt het vast al wel vaker gehoord: ‘van je fouten leer je’. Dit geldt zowel voor jou als begeleider al voor je hond. Fouten 

maken is niet het einde van de wereld, dus ga er voor jezelf en je hond relaxt mee om. Glipt je hond toch een keer naar buiten? 

Springt hij toch een keer op nadat hij al een volle week heel braaf met vier voeten op de grond blijft? Maak je niet druk. Ga 

gewoon weer werken aan het gedrag dat je wel wilt. Kijk weer naar je trainingsplan en naar je managementstrategie in 

bepaalde omstandigheden en je kunt met een kleine aanpassing de fout snel vergeten. Lach erom, haal diep adem en ga 

gewoon weer verder met oefenen. Bij het opvoeden en trainen van honden heb je veel geduld, humor en 

doorzettingsvermogen nodig. En fouten? Die maken we allemaal weleens, jij en je hond ook.  

Tip 10: Vraag om hulp 

Wanneer je tegen een probleem aan loopt of wanneer je nog geen ervaring hebt met het opvoeden en samenleven met een 
hond ga dan op zoek naar een goede, professionele trainer die je kan helpen. Ga op zoek naar een trainer die werkt vanuit het 
principe dat je gewenst gedrag beloont en ongewenst gedrag voorkomt of ombuigt naar gewenst gedrag. Een trainer die vanuit 
het principe werkt dat je gedrag in kleine stapjes aanleert waarbij je hond alle gelegenheid krijgt om succesvol te zijn. Op die 
manier kun je er zeker van zijn dat je goed op weg wordt geholpen. De buurman van drie huizen achter kan het goed bedoelen 
maar ook hondentraining is een vak apart (ook al lijken er erg veel mensen deskundig te zijn volgens eigen zeggen). 

Tot slot 

Een hond opvoeden gaat nooit helemaal vanzelf maar als je goed voorbereid bent en weet wat je wilt dan hoeft het niet heel 

moeilijk te zijn. Geniet van het process van samen leren, dat maakt het verschil. Kijk naar wat er goed gaat en je zult merken 

dat je meer geniet van je hond. The sky is the limit in wat je samen kunt leren dus: veel plezier samen! 

http://www.doggo.nl/artikelen/opvoeding-van-een-hond/waarom-zo-n-haast.php
http://www.doggo.nl/artikelen/hondengedrag/honden-kunnen-niet-generaliseren.php
http://www.doggo.nl/artikelen/hondengedrag/index.php
http://www.doggo.nl/artikelen/hondengedrag/wat-zegt-de-staart-van-jouw-hond.php
http://www.doggo.nl/artikelen/hondengedrag/stress-signalen-bij-honden.php
http://www.doggo.nl/artikelen/hondentraining/hoe-vind-ik-een-goede-hondenschool.php
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 Zou je graag meehelpen in werking van de hondenschool. Ook dan kunnen we zeker een job 

           vinden. Bijvoorbeeld mee achter de toog, mee komen helpen op een werkdag, mee helpen  

 opzetten op 1 van de markten,… Geef het ons zeker door dat we jullie kunnen contacteren  

           als er iets op de planning staat.  

  

 

 Ken je een sponsor of wil je zelf de hondenschool sponsoren? Als VZW kunnen we altijd sponsors 

           gebruiken om onze werking te garanderen, maar ook om onze leden en hun honden  

           verschillende activiteiten aan te bieden. Zo gaan we dit jaar een familiedag organiseren waar  

           baasjes en honden, maar vooral hun samenwerking, centraal zal staan.  Wat krijgen onze sponsors 

           Maandelijkse reclame in onze nieuwsbrief, 2x/week logo op ons groot scherm in de kantine,  

           reclame op onze website en een attest van sponsoring. Contacteer zeker Nancy of Nicky als  

           je kan helpen of iemand kent die dit graag zou doen. 
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Onze sponsors: 


