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NIEUWSBRIEF  
             Juli 2019 

Activiteiten: 

De overgangsproeven van deze maand vinden plaats op dinsdag 2 juli en zondag 7 juli. 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 21 juli: Geen les, koningsschieting 

 

 

 

 

 

 

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 juni 2019: 

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

het grote scherm. 

Zondag 2 juni 2019 

Van A naar B: 

 

 

 

 

Van B naar C: 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 4 juni 2019 

Van A naar B: 

 

 

 

 

Van B naar C: 

 

 

 

 

Baasje Hond Ras  Punten 

Enya Stroeykens Gringo Engelse Setter 84/100 

Baasje Hond Ras  Punten 

Thierry Luyten Fife Vizsla 83/100 

Perry Van Swelm Jill Labrador 91/100 

Diane Bostoen Bram  CV 81.5/100 

Baasje Hond Ras  Punten 

Yoery Camerier Maya American Stafford 87/100 

Baasje Hond Ras  Punten 

Els Van Nedervelde Julia Beagle 89.5/100 

Rudi De Brouwer Kaya Husky 94/100 

Elke Spiessens Kaiko Berner Sennen 96/100 

Dirk Laureys Max Mechelaar 93/100 
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Praktisch zaken 

Sponsors, helpers,… 

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

Ledenfoto’s  

Er zullen ledenfoto’s genomen worden voor ons ledenbord deze kan je terugvinden 
in onze kantine.  

Terugbetaling mutualiteit  

Je kan van de mutualiteit een bijdrage krijgen omdat je aangesloten bent in een 
sportclub (wel maar voor 1 sport/jaar). Info en de formulieren van verschillende 
mutualiteiten kan je terugvinden op onze website, breng deze ingevuld langs op de 
hondenschool en wij tekenen deze af.  https://
kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/voordelen/  

Foto’s activiteiten 

Je kan de foto’s opvragen op de website. Hiervoor heb je een passwoord nodig. 
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/ 

Dit jaar is het passwoord: Fotohs2019 

 

 

https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/voordelen/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/voordelen/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/
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10 tips bij tropische temperaturen 

1. Voorzie voldoende verkoeling en zorg voor schaduwplekjes 

Kampeer bijvoorbeeld in de koelste kamer, samen in de tuin; voorzie een parasol. 

Voldoende koel drinkwater, koel nooit ijskoud! 

2. Chill: Vermijd lichamelijke inspanningen. Wandel heel vroeg of heel laat wanneer het goed 

koel is.  

3. Voorzie een koelvest of koelmatje (of natte handdoek) 

4. Maak een hondenijsje 

5. Wandel op onverharde wegen 

Honden wandelen op hun blote voeten. Bij warm weer kan dit pijnlijk zijn: ondergronden als 

zand, beton of asfalt worden snel te heet. Als het buiten 25°C is, warmt asfalt op tot wel 50°

C. Bij tropische temperaturen boven 30°C behalen harde ondergronden wel temperaturen 

van meer dan 60°C: heet genoeg om een ei op te bakken en dus veel te heet om op je blote 

voeten of poten op te wandelen.   

6. Laat je hond nooit achter in jouw auto! 

7. De ene hond is de andere niet: ‘risicohonden” 

Honden kunnen niet zweten. Ze kunnen warmte enkel afvoeren via hun voetzolen of door te 

hijgen en raken dus snel oververhit. Bepaalde “risicogroepen” zijn nog kwetsbaarder: 

senioren, puppy’s, honden met korte snuiten of overgewicht en honden die een donkere of 

dikke vacht hebben. Wees extra waakzaam bij deze honden.  

8. Gebruik eventueel zonnecrème 

Je kan je viervoeter insmeren met speciale zonnebrandcrème voor honden op 

lichaamsdelen waar hij weinig vacht heeft, zoals de liezen, de buik, de oorschelpen en de 

neus. Kortharige en witte honden zijn gevoeliger voor verbranding. Bij haarloze honden ligt 

het risico nog hoger.  

9. Handel snel bij overhitting 

Een oververhitte hond kan je herkennen aan de volgende symptomen: 

– koorts 

– hevig hijgen 

– sloomheid (of zelfs spierverlamming) 

– onrust 

– overmatig kwijlen 

– bewusteloosheid 

Wanneer je denkt dat jouw hond oververhit is, bel dan zo snel mogelijk de dierenarts. 

Verplaats in de tussentijd meteen je hond naar een plekje in de schaduw en koel hem 

geleidelijk af: breng lauw/koel (géén ijskoud) water aan op de oren, kop, buik, oksels, de 

liesstreek, de mond en de poten. Heel belangrijk is dat je nooit zomaar een ijskoude 

handdoek of ijskoudwater over je hond gooit. Daardoor gaat het lichaam zich nog meer 

opwarmen. Geef daarnaast je hond kleine slokjes vers, lauw water zodat zijn lichaam van 

binnenuit afkoelt.  

10. Waterpret 

Hittegolf? Het uitgerekende moment voor een middag vol waterfun! Ga samen met je beste 

vriend zwemmen, speel waterspelletjes , zet een zwembadje in de tuin en leg er balletjes of 

snoepjes in… Veel plezier!  
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Hondenijsjes 
Recept hondenijsje pindakaas banaan 
Ingrediënten: 

 540 ml magere yoghurt 

 100 gram pindakaas 

 1 banaan 

 1 eetlepel honing 

 Hondenkoekjes 

Benodigdheden: plastic of papieren bekertjes 

1. Doe de yoghurt, pindakaas, banaan en de honing in een kom. 

2. Meng het geheel met een mixer tot een glad mengsel. 

3. Schenk het mengsel in de bekertjes en steek er een hondenkoekje in als stokje. 
Zet de bekertjes in de diepvries en laat ze een nachtje staan. Verwijder het bekertje. 

Recept hondenijsje tonijn speciaal (Tip: dit ijsje valt ook erg in de smaak bij katten!) 

Ingrediënten: 

 Blikje tonijn op basis van water 170 gram 

 225 gram magere yoghurt 

1. Doe de yoghurt en de tonijn in een kom. 

2. Meng het geheel met een mixer tot een glad mengsel. 
Stop het mengsel in een ijstrede en zet het vier uur in de diepvries. 

Recept hondenijsje appel-yoghurt 

Ingrediënten: 

 225 gram magere yoghurt 

 120 ml appelmoes (zonder suiker) 

 1 eetlepel honing 

1. Doe de yoghurt en de appelmoes in een kom. 

2. Meng het tot het een egaal beslag is. 

3. Voeg de honing toe en meng het beslag nogmaals. 

4. Vul een ijstrede met het beslag en plaats het in de vriezer. 
Tip: Heb je geen ijstrede? Je kunt ook je KONG speeltje er mee vullen en in de vriezer stoppen! 
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Recept hondenijsje Prinsje 

Ingrediënten: 

 Een Prins NatureCare worst 

 Water 

1. Benodigdheden: Twee bekertjes 
Snijd de worst in kleine blokjes. Vul de plastic bekertjes met de blokjes worst. Voeg water toe zodat de worst 
onder water komt te staan. Zet de bekertjes in de vriezer, na een halve dag zijn ze klaar 

Haal het bekertje eraf, door hem in de lengte open te knippen 

Aandachtspunten 
1. Geef het ijsje niet meteen aan je hond: je hond kan met zijn lippen of tong aan het ijsje blijven plakken. Laat het 

ijsje even staan of spoel het ijsje af onder de kraan. 

2. Kijk hoe je hond reageert op het ijsje. Likken en er kleine stukjes van afbijten is goed. De hond moet echter niet 
de koude brok in één keer opschrokken. 

3. Geef ijsjes met mate. Te veel ijskoud eten kan namelijk maagdarmkrachten veroorzaken. Bovendien zijn het 
extra calorieën voor je hond. 

4. Sommige honden kunnen niet zo goed tegen zuivelproducten. Geef je hond daarom eerst een klein beetje zodat 
je kunt zien hoe je huisdier er op reageert. Raakt je hond aan de diarree? Dan kun je beter kiezen voor een 
recept zonder yoghurt. 

5. Geef een ijsje altijd buiten in verband met knoeien. 

Speelgoed 
Er is speelgoed op de markt dat je kunt vullen met water (en/of iets lekkers) en invriezen voor 
verkoeling. Bijvoorbeeld de watermeloen van Biosafe, maar ook verschillende speeltjes van KONG kunnen gevuld 
worden met water. 
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Over de regenboogbrug  

We hebben 10/06 het spijtige nieuws gekregen dat Kulta overleden is op 

amper 8 jarige leeftijd.  

Namens de Kampenhoutse hondenschool wensen wij Roderik en zijn 

gezin heel veel sterkte!  

 

Dierenliefde is een wonder 

Deze vriendschap was bijzonder. 

Je was een trouwe kameraad 

Die zijn sporen achterlaat.  
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We kregen ook het spijtige nieuws dat Patrick overleden is. 

Patrick kwam altijd met heel veel enthousiasme naar de les met Obi.  

We wensen Marita heel veel sterkte met dit verlies.  
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Onze sponsors: 
 



 10 



 11 

 


