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              NIEUWSBRIEF 
         September 2019 

Activiteiten: 

De overgangsproeven van deze maand vinden plaats op zondag 1 september en dinsdag 3 september. 

Al denk je dat je hond niet klaar is, probeer toch maar eens mee te doen, dan kan je zien op welke oefe-

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

A klas zonder proef. Opgelet  

 

 

Activiteiten: 

 Vrijdag 6 september: Avondmarkt Kampenhout 

 Zondag 29 september: Bokrijk 

 Donderdag 31 oktober: Halloween 

 

 

 

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 augustus 2019: 

 

Hierbij de geslaagden van de maand augustus. Proficiat allemaal!  

De diploma’s kan je terugvinden aan het grote scherm 

 

 

Dinsdag 6/08/2019 

 

B klas naar C klas 

 

 

 

 

 

 

Baasje Hond Ras  Punten 

Dirk Lissens Prosper Nova Scotia Duck Tolling 

Retriever 

77,5/100 
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Activiteiten: 

Vrijdag 6 september: Avondmarkt 

Vrijdag 6 september is het avondmarkt in het centrum van Kampenhout. Naar jaarlijkse 
traditie zullen we hier dan ook aanwezig zijn met een stand.  
Kom zeker eens langs. Dit is een uitstekende socialisatietest. Er zal ook een wandeling 
vertrekken vanuit de hondenschool richting de avondmarkt. 

Zondag 29 september: Uitstap naar Bokrijk 

Dit jaar hebben we gekozen om naar Bokrijk te gaan. Onze uitstap gaat door op zondag 
29 september, er is dan geen les.  

Indien je interesse hebt om mee te gaan, gelieve in te schrijven met de inschrijvings-
strookjes (te vinden aan de tv in de kantine) of via email naar me-
dia.kampenhoutsehondenschool@gmail.com met volgende info: 

We spreken af om 10 uur ter plaatse.  
Prijs groep: 
 Kinderen tot 3 jaar: gratis 
 Kinderen 3 – 12 jaar: 2 euro   
 Niet leden: 60+, mensen met beperking: 10,50 euro 

Leden: 60+, mensen met beperking:  5,50 euro         
 Niet leden: Volwassen: 12,50 euro  

Leden: Volwassen: 7,50 euro 

Parking: 5 euro. Toegang voor de honden is gratis (gedurende heel de tijd aangelijnd).  
We voorzien ook de mogelijkheid (niet verplicht) om ‘s middags samen een hoofdscho-
tel (videe) te voorzien. Voor kinderen tot 12 jaar is dit 11,50 euro en voor volwassenen 
is het 15,50 euro.   
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Praktisch zaken 

Ledenfoto’s  

Er zullen ledenfoto’s genomen worden voor ons ledenbord, deze kan je terugvinden in on-
ze 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 teke-
nen 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 

Lidkaarten 

Heb je nog geen lidkaart gekregen? Vraag deze dan zeker eens na aan de toog. Voor de re-
censte leden kan deze soms nog in de maak zijn. 

 

 

https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/voordelen/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/
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MEER HONDEN IN DE VLAAMSE ASIELEN 
 
De Vlaamse asielen kregen in 2018 een pak meer dieren binnen dan het jaar voordien. Dat 
blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA). Het aantal katten 
dat in een asiel belandde steeg met 17 procent, het aantal honden met 12 procent. Weyts 
hoopt dat de volgende Vlaamse regering rekening houdt met deze cijfers en bijgevolg meer 
geld uittrekt voor de asielen. 

Er is ook goed nieuws: adopteren zit in de lift! Er werden 3 procent meer honden en 15 

procent meer katten geadopteerd het afgelopen jaar. Bovendien worden asieldieren ook 

vaker herenigd met hun oorspronkelijke eigenaar. Van alle honden die in 2018 tijdelijk in 

het asiel terechtkwamen, omdat ze verloren waren gelopen, werd 90 procent terug naar 

huis gebracht. In 2017 was dat nog maar 84 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: https://www.woef.be/meer-honden-in-de-asielen/  

https://www.woef.be/meer-honden-in-de-asielen/
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Opgroeien met een hond is gezond 

De meeste kinderen zijn gek op huisdieren. Maar een hond in huis halen heeft ook heel wat voordelen voor je kroost. We zetten 

ze op een rijtje.  

1. Minder allergieën en ziektes 
Kinderen uit een gezin met hond(en) maken minder kans op het ontwikkelen van allergieën en 
astma. Vermoedelijk zorgen bepaalde bacteriën die honden meedragen ervoor dat kinderen 
een hogere weerstand krijgen. Bijgevolg gebruiken ze ook minder antibiotica.  
 
2. Verantwoordelijkheidszin 
Voor een hond zorgen, hem tijdig eten geven en met hem gaan wandelen brengt kinderen 
verantwoordelijkheidszin bij. Het leert hen te zorgen voor anderen. 
 
3. Actiever 
Waarom zou je uren voor de televisie doorbrengen als je kan ravotten met je beste vriend. 
Een hond zet kinderen aan om te bewegen, waardoor de kans op overgewicht kleiner wordt. 

4. Sterkere gezinsband 

Méér fun maken als gezin? Overweeg eens een hond! Gezinnen met een hond zouden sterker 

aaneenhangen. De reden? Gemeenschappelijke activiteiten die rond de hond draaien, bijvoor-

beeld samen de hond uitlaten, naar het hondenpark gaan of gaan zwemmen met Max. 

 

5. Beter in hun vel 

Meerdere studies hebben aangetoond dat kinderen met een hond empathischer, socialer, 

zelfverzekerder, stabieler en minder humeurig zijn dan leeftijdsgenoten uit gezinnen zonder 

trouwe viervoeter. 

Bron: https://www.woef.be/opgroeien-met-een-hond-is-gezond/  

https://www.woef.be/opgroeien-met-een-hond-is-gezond/
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GEHOORZAAMHEIDSCURSUS DOOR DE OGEN VAN DE HOND GEZIEN 

Als de baas je niet meeneemt naar een gehoorzaamheidscursus, doe er dan wat aan. 
Wees bijvoorbeeld zo ongehoorzaam, dat hij je er vanzelf mee naar toe neemt. 
Als je niet op een gehoorzaamheidscursus zit heb je niet geleefd. Je ontmoet er meiden, en als je er zelf een bent, 
ontmoeten de jongens jou. 
Je baas komt er om te leren hoe hij met je moet omgaan, om een goede geleider te worden. Het eerste wat je baas 
leert is, dat, als je wegrent, het er niet toe doet wat je doet, als je uiteindelijk maar terugkomt en bij hem gaat zit-
ten. Je wordt niet gestraft, want als je wel gestraft wordt kom je de volgende keer niet, snap je? Ga altijd pas terug 
naar de baas als je zelf klaar bent. Ga naast hem zitten, kijk hem onschuldig aan, en zie, zijn bloeddruk stijgt al! 
De oefeningen, zoals je baas denkt ze te moeten doen, worden je dood, maar met wat eigen variatie kan je einde-
loos spelen en je eigen punten scoren. 

OEFENING. 
1-VOLGEN AAN DE LIJN. 
Nogal onderdrukkend. Laat je hoofd hangen en loop zo langzaam als je kunt. Dan, zonder waarschuwing, 
spring je vooruit met alle kracht die je hebt. Als je baas voorover valt, scoor je zeker 20 punten! 
2-LOS VOLGEN. 
Iedereen rent weg, dus jij ook. Je moet lekker hard rennen, zodat je nooit gepakt kan worden. Buiten roept 
de natuur. Dit geeft je een rotsvast alibi en je baas ziet eruit als iemand die vergeten is op je te letten toen 
de les begon. Pas als je zin hebt ga je terug naar de baas. 
Ga met uitgemeten precisie naast hem zitten en lach vriendelijk naar hem. Voor iedere minuut in vrijheid 
krijg je 5 punten. 

3- KOMEN OP BEVEL. 
Je baas loopt weg. Laat hem gaan…..maar als hij zich omdraait en jou roept, doe je net of je doof bent, of 
je laat hem zien hoe goed je kan blijven. Kijk alle kanten op, behalve DE ZIJNE. Dan, als je iets interes-
sants ziet, ga er op af en onderzoek het. 
Ga dan, wanneer het je uitkomt, terug naar je baas, HET LIEFST HUILEND EN MET JE OREN IN JE 
NEK. Dit zal de andere bazen overtuigen dat die van jou een stiekeme hondenbeul is, en hij verliest on-
middellijk zijn gezicht in de groep. Ga in geen geval voor hem zitten, omdat je dan toch om hem heen 
moet. Ga er van uit dat je gelijk aan de voet moet en kijk onverschillig. 
Als je baas zijn stem kwijt is scoor je 25 punten! 

4-APPORTEREN. 
Kijk hoe je baas een houten apporteerblok weggooit met gepast interesse. Haal het in GEEN GEVAL … hij gooit het 
dan namelijk nog een keer weg. Als hij dat stukje hout zo nodig wil hebben, gaat hij het zelf maar halen. Zo help je 
hem trainen geen dingen weg te gooien die hij zelf graag wil hebben. 
Variatie; Ga er op af met enthousiasme, ruik eraan. Lach naar je baas, en kom terug zonder het ding. Dit maakt hem 
nog bozer. Herhaal het zo vaak als je baas het wenst. Je scoort steeds 5 punten als je baas het blok apporteert. 

5-ZIT. 
Ga in geen geval echt zitten. Ze trainen altijd op natte grond. Het doberman standje is goed genoeg je 
mag enkele centimers boven de grond blijven hangen. Vanuit deze positie kan je ook het snelst wegsprin-
ten zonder aarzeling. Je scoort 5 punten voor elke succesvolle hurkzit'. 

6-LIGGEN. 
Hier wordt je geacht te gaan liggen. Met enige oefening kun je meters schuiven op je buik om andere 
deelnemers te bereiken: als ze opstaan kruip je weer terug. Als je zeker 5 minuten uit het zicht van je 
baas kan rommelen, scoor je 30 punten. 

CONCLUSIE: 
Doe soms een oefening zonder waarschuwing PERFECT. Zo zal je baas denken dat de vorige fouten zijn 
schuld waren en de onnozele hals neemt je week na week mee naar de training! Veel plezier. . .  
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Recepten Hondensnacks 
Tegenwoordig zijn er veel verschillende hondensnacks te koop, van standaardsnacks tot dieetsnacks. Zo zijn er bij-
voorbeeld snacks die de gewrichten, het gebit en de huid van uw dier ondersteunen. U kunt echter ook zelf heerlijke 
snacks voor uw hond maken en bakken. Er zijn kant-en-klare bakmixen voor hondenkoekjes, zoals de bakmixen van 
Oggi’s Oven. Oggi’s oven heeft bakmixen voor cakes en koekjes. Deze mixen bevatten alleen natuurlijke ingrediën-
ten en zijn snel en makkelijk te maken. Daarnaast kunt u ook zelf aan de slag met verse ingrediënten. Zo maakt u 
zelf een gezonde, smakelijke beloning voor uw trouwe viervoeter met ingrediënten die uw hond lekker vindt zonder 
extra toevoegingen. Het is tenslotte erg leuk om samen met uw kinderen smakelijke snacks te bakken voor uw huis-
dier. Dit artikel bevat verschillende recepten, zodat u zelf aan de slag kunt om een lekkere en gezonde snack voor 
uw hond te maken. 

Tips voor het bakken 
Om lekkere snacks te kunnen bakken voor uw hond moet er aandacht geschonken worden aan de verhouding van 
de ingrediënten. In principe kunt u bij gezonde honden u fantasie de vrije loop laten en alleen rekening houden met 
ingrediënten die schadelijk zijn voor uw huisdier. Hieronder geven we wat tips over waarop u kunt letten bij het kie-
zen van de ingrediënten: 

 Gebruik zo weinig mogelijk additieven en smaakversterkers 

 Kies de juiste ingrediënten als uw hond een allergie heeft. Zo kan uw hond reageren op graan of tarwebloem. 

Alternatieven zijn dan speltmeel, rijstmeel, gierst, aardappelen, boekweit of maïsmeel. Daarnaast kunnen honden 
reageren op zuivelproducten. 

 Het toevoegen van bepaalde oliën heeft een positief effect op de huid en vacht van uw dier door het hoge gehal-

te aan onverzadigde vetzuren 

 De grootte van de koekjes is afhankelijk van het hondenras 

 Droge koekjes ondersteunen een gezond gebit 

Het toevoegen van kwark of een verpulverde eierschaal geeft ondersteuning aan de gewrichten door extra calcium 

Ingrediënten koekjes 
Als u zelf snacks gaat bakken, is er een grote keuze aan ingrediënten. Hieronder een lijstje van soorten ingrediënten 
die u toe kunt voegen aan uw zelfgemaakte koekje: 

 Vlees: een belangrijk ingrediënt voor koekjes. Daarnaast eten de meeste honden ook graag vis. Let er op dat u 

alle graten uit de vis verwijderd. 

 Groenten: veel groentes kunnen in hondenkoekjes verwerkt worden. Zo kunt u geraspte wortel aan het deeg toe-

voegen of aardappelen als bindmiddel gebruiken. 

 Graan: kies hierbij voor glutenvrij meel of voor speltmeel, amandelmeel of aardappelmeel in verband met aller-

gieën. 

 Fruit: gebruik fruit in kleine hoeveelheden. Door het hoge fructosegehalte zijn de meeste vruchten slechter ver-

teerbaar voor honden. Het advies is om ze op te warmen en daarna te pureren. Appels en peren zijn zeer ge-
schikt hiervoor. 

 Kruiden: kruiden zijn niet nodig, maar u kunt wel geneeskrachtige kruiden of planten toevoegen die een heilzame 

werking hebben. 
Er zijn ook een aantal ingrediënten die u niet moet toevoegen aan uw eigengemaakte snackjes waaronder: av-
ocado’s, cacao, rozijnen, druiven, zoetstoffen, suiker en ui. Dit vanwege de slechte verdraagzaamheid of een giftige 
werking in hoge doseringen. 
Gezonde recepten 
Allergievriendelijke trainingssnacks 
U mengt twee gelijke delen fijngehakt vlees en aardappelmeel, waarbij u het vlees eerst kookt in water. Vervolgens 
kneden zodat u een goed kneedbaar deeg krijgt. Het deeg (0,5 cm) spreiden over een met bakpapier bedekte bak-
plaat. Afbakken 30 tot 45 minuten op 200 graden. Vervolgens kunt u het in kleine stukjes snijden. De snackjes be-
waart u enkele dagen in de koelkast of in de vriezer. 
Vleeskoekjes 
Ingrediënten: 200 gram gehakt van paard, lam of rund, 400 gram meel, 100 gram havermout, 2 eieren, 120 ml bouil-
lon. 
U mengt alle ingrediënten en rolt het deeg uit in een gelijke laag van ongeveer 1 cm dikte. Vervolgens 45 minuten 
bakken op 180 graden. 
Gezonde hondenkoekjes met kruiden 
Als u uw hond wilt verwennen, is het fijn als het ook nog eens gezond is. Zo kunt u in de koekjes gezonde kruiden 
toevoegen om uw hond extra te ondersteunen. Hieronder staan een aantal recepten die gebruik maken van gezonde 
ingrediënten in combinatie met een middel van Groene Os, om zo extra ondersteuning te bieden in een smakelijk 
koekje. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.medpets.be/oggi-s-oven-cake-mix/
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Gezonde hormonen 
Sardines bevatten gezonde omega 3-vetzuren, olijfolie bevat omega 3, 6 en 9 en Provarium Breeding van 
Groene Os heeft een regulerende werking op de hormonen. 
Ingrediënten: 1 blik uitgelekte kikkererwten, 75 gram sardines uit blik, 2 eetlepels olijfolie, 1 ei, 30 gram 
Provarium Breeding. 
U verwarmt de oven voor op 150 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Alle ingrediënten kort 
mixen in de keukenmachine tot er een samenhangende massa ontstaat. Vervolgens kunt u kleine balletjes 
rollen en op de bakplaat leggen. Dit gaat de oven in voor 30 minuten. De balletjes mogen na het afbakken 
nog een beetje zacht en elastisch zijn. 
Gezonde maag 
Gember heeft een verzachtende werking op de maag. Door de toevoeging van Maag Composi-
tum beschermen de koekjes de maagwand. Zo zijn ze ook geschikt om mee te nemen op reis als uw hond 
het autorijden niet fijn vindt. 

Ingrediënten: 20 gram geschilde en geraspte gember, 1 rijpe/geprakte banaan, 1 ei, 200 gram volkoren-
meel, 20 gram Maag Compositum. 
U verwarmt de oven voor op 150 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Met een vork mengt u 
het ei met de geraspte gember en de geprakte banaan totdat het goed gemengd is. Het meel en de Maag 
Compositum toevoegen en kneden tot een deeg. Het deeg rolt u uit tot een plak van ongeveer een 0,5 cm. 
Nu kunt u leuke vormpjes uitsteken en op de bakplaat leggen. Na 20 tot 30 minuten zijn deze koekjes 
klaar. 
Gezonde vacht 
Knoflook is in kleinere hoeveelheden erg gezond voor uw dier. Het is bloedzuiverend en helpt zo onge-
wenste micro-organismen op afstand te houden. 
Ingrediënten: 5 tenen knoflook, 1 ei, 3 eetlepels kokosolie, 200 gram (rijste)bloem, 50 ml water. 
De oven verwarmt u voor op 170 graden. De knoflook pelt u en perst u uit boven een kom. De kokosolie 
verwarmen tot deze vloeibaar is. Vervolgens mengt u eerst de knoflook, kokosolie en het ei goed door el-
kaar en daarna voegt u de bloem toe. U voegt beetje bij beetje water toe tijdens het kneden tot u een 
zacht en soepel deeg hebt. U kunt nu kleine balletjes maken en deze plat drukken op een met bakpapier 
beklede bakplaat. De koekjes bakt u 20 minuten tot ze stevig en gaar zijn. 

 
KONG recepten 
De Kong Classic is een ideaal middel om zelf gemaakt eten in te stoppen en aan uw hond te geven. Zo 
vermaakt u uw hond met een zelfgemaakt recept. In principe kunt u alles mixen en in de KONG stoppen. 
Na het vullen van de KONG, maakt u de KONG dicht met behulp van KONG Stuff’N. Hoe voller u de 
KONG stopt met ingrediënten, hoe moeilijker het voor uw hond is om het eten uit de KONG te krijgen. 
Hieronder een aantal voorbeelden van ingrediënten die u in de KONG kunt stoppen: 

Zoet culinair recept 

 1 eetlepel KONG Stuff'N Liver Easy Treat 

 ½ bakje appelstukjes 

 ½ bakje zoete aardappel stukjes 

 1 eetlepel kokosolie 

 ½ bakje gemalen kalkoen 

Havermout Cookie Dough 

 1 banaan 

 1 bakje appelmoes 

 1 bakje havermout 

 KONG stuff’n pindakaas 

Stamppot kip 

 ½ bakje gekookte kip 

 ½ bakje fijngestampte aardappelen 

 ¼ bakje bevroren wortels/erwten 

Groente gerecht 

 1/2 bakje erwten 

 1/2 bakje geraspte wortelen 

 1/2 bakje geraspte courgette 

1/2 bakje bruine gekookte rijst 

 

 

 

 

 

 

https://www.medpets.be/groene+os+maag+compositum+hond+kat/
https://www.medpets.be/groene+os+maag+compositum+hond+kat/
https://www.medpets.be/kong-easy-treat/
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Onze sponsors: 
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