
 1 

              NIEUWSBRIEF 
           November 2019 

Activiteiten: 

De overgangsproeven van deze maand vinden plaats op dinsdag 5 november  en zondag 17 november. 

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: 

 Donderdag 31 oktober: Halloween 

 Zondag  3 november: Geen les 

 Zondag 10 november: keuze tussen les of Sint Hubertuswijding 

 Zondag 1 december: Sinterklaas 

 Dinsdag 24 december: Geen les 

 Dinsdag 31 december: Geen les 

 

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 oktober 2019: 

 

Hierbij de geslaagden van de maand september. Proficiat allemaal!  

De diploma’s kan je terugvinden aan het grote scherm 

 

Dinsdag 01/10/2019 

A klas naar B klas 

 

 

 

 

 

B klas naar C klas 

 

 

 

 

 

Baasje Hond Ras  Punten 

Frank Van Rompaey Zorah Border Collie 85/100 

Nadine Goovaerts Thor Border Collie 81/100 

Baasje Hond Ras  Punten 

Joyce Larivière Ruby Nova Scotia Duck Tolling 

Retriever 

95/100 
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Activiteiten: 

Halloween: Donderdag 31 oktober 2019 

Wie durft er mee voor een griezelige tocht? 
Kom samen met de honden, familieleden, 
vrienden,... Halloween vieren op de 
Kampenhoutse Hondenschool! 

Je kan kiezen tussen Griezelles of 
Griezelwandeling. 
De wandeling start om 19u30 aan de 
kantine. (Je hoeft niet in te schrijven.) De 
les start ook om 19u30. 
 
Haal de enge kostuums maar boven zowel voor de baasjes als de honden! Er zal een 
prijs voor het beste kostuum zijn voor kind, volwassenen en hond. 
 
Na de wandeling  en les kunnen jullie terecht in de kantine om een beetje te bekomen 
met een hapje en tapje en nog wat na te griezelen. 
 
PS voor de wandeling is het misschien makkelijk om een zaklamp mee te nemen.  

Sint Hubertusviering zondag 10 november 2019 

Een leuk evenement dat je eens moet meemaken. Den Brabander organiseert de Sint 
Hubertusviering: 

10u30 samenkomst aan Beire Fluit. 
11u00 vertrekken in kolonne richting parking voetbalveld Berg. 
12u00 begin zegening van paarden, honden en hun begeleiders. 
Zijn er mensen die interesse hebben, laat zeker iets weten, stuur een email naar 
media.kampenhoutsehondenschool@gmail.com. We kunnen het dan wat meer 
organiseren met een wandeling. 

Het filmpje van vorig jaar kan je hier 
vinden: https://youtu.be/AImPjfJr5N8 
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Praktisch zaken 

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 

Lidkaarten 

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

Meradog 

Je kan nog tot 26/11 jouw bestelling plaatsen voor Meradog eten. Neem zeker een kijkje 
naar onze vernieuwde lijst met voordelige prijzen. 

We hebben in de kantine ook de catalogus met meer info uitgeprint zodat je deze kan 
inkijken. 

https://www.meradog.be/  

https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/meradog/  

Spelen na de les 

Gelieve pas te spelen na het tweede lesuur 

https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/voordelen/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/
https://www.meradog.be/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/meradog/
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Dinsdag 24/12 en dinsdag 31/12 

Zijn er mensen die graag les zouden volgen op deze dagen, laat zeker iets weten via 

media.kampenhoutsehondenschool@gmail.com  of via doodle: https://doodle.com/poll/

eqbqquukm39ehq4r 

 

 

 

 

 

Nieuw! Fotowedstrijd Kampenhoutse hondenschool 

https://doodle.com/poll/eqbqquukm39ehq4r
https://doodle.com/poll/eqbqquukm39ehq4r
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Dààrom hangen honden graag met hun kop uit het autoraampje 

Hun kop naar buiten steken tijdens een autoritje. Het maakt honden helemaal happy. En wetenschappers 
weten nu ook waarom! 

Het reukvermogen van honden is veel sterker 
ontwikkeld dan het onze. Een hondenneus bevat 
grofweg 300 miljoen geurreceptoren, terwijl wij het 
moeten stellen met een magere 5 miljoen. Honden 
hebben daarenboven twee doorgangen in de neus: 
eentje om te ademen en eentje om te ruiken. 
Bovendien is het gedeelte in de hersenen dat zich 
bezighoudt met geuren bij de hond 40 keer groter dan 
bij de mens.  
 
Het spreekt dus voor zich dat de reukzin een zeer 
belangrijk zintuig is bij de hond. Door hun kop uit het 
autoraampje te steken, krijgen honden een toegang 
tot een oneindige wereld aan geuren. Ze ruiken alle 
viervoeters in de straat, tegen welke boom het meest 
geplast wordt… Volgens de Amerikaanse 

gedragsexperte Jennifer Cattet is het een beetje zoals tv-kijken voor ons. 
 
Maar er zouden nog andere redenen zijn waarom honden zo graag uit het raampje hangen. Door naar 
buiten te kijken kunnen honden inschatten waar ze naartoe gaan: naar het park of de dierenarts. Of 
misschien genieten ze ook van de wind in hun gezicht. Helaas is dit niet zonder gevaren. Zo kunnen 
honden bijvoorbeeld ernstige schade aan de ogen oplopen. Misschien toch maar het raampje sluiten! 

Hond niet uitlaten? Dat is 2.500 euro boete 

Deze maand kan je in WOEF (in de rubriek Hond en 
Wet) lezen hoe dierenverwaarlozers in ons land 
steeds strengere straffen krijgen. In Australië zijn de 
straffen nog strenger. Inwoners van Australian 
Capital Territory riskeren binnenkort een fikse 
boete als ze hun hond niet elke dag uitlaten. 
Minstens één wandeling per dag wordt verplicht. De 
boete kan oplopen tot 2.500 euro. De nieuwe wet 
komt er omdat de regionale overheid ervan 
overtuigd is dat dierenwelzijn niet enkel over 
onderdak, voedsel en gezondheid gaat, maar ook 
over de fysieke én mentale noden van een hond.  
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Onze sponsors: 
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