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Column Marielle

We zijn alweer druk bezig met
allerlei leuke activiteiten in te
plannen voor volgend jaar!

Planning
Wat vliegt het jaar voorbij.
November heeft zich alweer
aangekondigd, al lijkt het
qua weer wel september.
Heel fijn, want zo kunnen
we gewoon nog op het veld
trainen zonder weg te regenen of te waaien.
November is voor ons altijd
de maand van plannen maken. Wat gaan we volgend

jaar allemaal doen, welke
extra activiteiten, cursussen,
trainingen, maar ook welke
investeringen gaan we doen
om de hondenschool nog
beter, fraaier en moderner
te maken. Moet er worden
geinvesteerd in nieuwe materialen, opslag, etc etc.
We hebben er in ieder geval voor gekozen om 2
nieuwe opslagcontainers te
bestellen, zodat we niet
meer door de puppyschuur
hoeven te lopen met alle
materialen voor teambuilding e.d. Als het goed is
worden deze containers een
dezer dagen geleverd, en
dan kunnen we ze gaan
inrichten. Zo blijven er natuurlijk altijd wensen. We
willen graag tussen de twee
containers een groot afdak
met terras, zodat mensen
droog kunnen zitten kijken
en kunnen schuilen als ze

moeten trainen.
Naast de container willen
we ook graag nieuwe hekken om de puppyweide.
Een groter weitje is ook een
wens voor volgend jaar.
We willen ook graag nog
voor het einde van het jaar
gaan inventariseren welke
behoeftes er zijn onder onze cursisten. Daar bedoel ik
mee: is er interesse om
overdag te trainen, is het
aanbod van cursussen en
trainingen wel up-to-date,
zijn er wensen tav trainingen etc. etc. We vragen
jullie bij deze al om je wensen, opmerkingen ed. aan
ons of aan je instructeur
kenbaar te maken. Alleen
met jullie medewerking,
kritiek en ideeen kunnen we
ervoor zorgen dat we blijven voldoen aan de eisen
van de klant. Zonder jullie
lukt dat niet!
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Kennismakingsworkshop Hoopers
Op zondag 29 november
zal er vanaf 13.00 uur een
kennismakingsworkshop
Hoopers worden georganiseerd door onze twee gediplomeerde instructeurs Wilma en Jacqueline. Normaal
gesproken moet je minimaal
teambuilding hebben gedaan om de cursus te kunnen doen, op deze dag kan

iedereen meedoen die het
leuk lijkt om te proeven aan
deze geweldig leuke nieuwe hondensport. Hoopers is
een sport waarbij de hond
op aanwijzingen van zijn
baasje een parcours loopt
onder bogen door, door
tunnels, om tonnen etc. Het
is niet de bedoeling dat de
baas mee gaat rennen, dus

ook mensen die iets minder
ter been zijn kunnen meedoen. Het is voor alle honden geschikt, van klein tot
groot en van jong tot oud.
Opgeven kan door een mail
te sturen naar info@hondenschoollingewaar
d.nl. Kosten zijn 20 euro. Je
traint 2 x drie kwartier.

Onze instructeurs zijn gediplomeerde NADAC hoopers
trainers
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Vuurwerk, de hel voor iedere hond

Ga nu al trainen met
een vuurwerkcd!

ONTVANG 20%
KORTING OP JE
EERSTE
AANKOOP
BELCANDO
HONDENVOER.
VRAAG DE
KORTINGSBON
BIJ JE
INSTRUCTEUR!

Er wordt ons vaak gevraagd of wij ook voorzien
in een vuurwerktraining. Dat
doen wij niet om een heel
belangrijke reden. Je kunt
namelijk niet in groepsverband goed de signalen herkennen per hond, dus ben je
vaak te laat om te voorkomen dat de honden in de
stress schieten en dan zie je
ook nog vaak een boemerangeffect, een hond schrikt,
andere hond ziet dat en
gaat mee in de stress. Vuurwerkangst is een heel lastig
probleem en zolang vuurwerk niet wordt verboden,
wordt het alleen maar erger

lijkt het wel. Er zijn wel hulpmiddelen waardoor de honden rustiger worden, bijvoorbeeld het thundershirt.
Dit is een soort t-shirt die je
kunt vergelijken met het inbakeren van een baby. De
hond kan hierdoor rustig
worden. Heel belangrijk is
om je hier goed over te informeren, want er zijn ook
gevallen bekend waarbij de
hond juist met het thundershirt in paniek schiet. Maar
over het algemeen horen we
hier goede berichten over.
Natuurlijk is dit symptoombestrijding, je gebruikt zoiets als de hond al bang is

voor vuurwerk.
In de kantine verkopen we
dvd’s met harde geluiden,
waaronder vuurwerk. Dit is
een stukje thuistraining,
waarbij je de geluiden telkens harder laat horen aan
je hond. Er zit een duidelijke
handleiding bij van hoe je
het moet opbouwen. Vraag
er naar bij je instructeur!
Waarschuwing: er zijn pilletjes te koop tegen vuurwerkangst, maar deze zijn absoluut niet goed. Ze zorgen
ervoor dat de hond suf
wordt, maar wel heel gevoelig blijft voor harde geluiden…….

Samenwerking Belcando en Kivo
In de vorige nieuwsbrief heb
ik ook al melding gemaakt
van de samenwerking met
Belcando hondenvoer. Je
krijgt ter kennismaking 20%
korting op je eerste aankoop. In de kantine hebben
we veel producten op voorraad, maar indien we het
niet hebben, bestellen we
het en is het snel leverbaar.
Wij zelf voeren onze honden ook Belcando en zijn
enorm tevreden. Prachtige
vachten, goede ontlasting en

ze vinden het allemaal erg
lekker, wat natuurlijk ook
erg belangrijk is. Bovendien
is er een grote keuze, dus
voor iedere hond is er wel
een voeding op maat.
Wil je liever KVV (vlees
compleet) voeren, wij gaan
eerdaags een bestelling doen bij
KIVO. KIVO is een
leverancier van
hoogwaardige

versvleesproducten. Wij
nemen KIVO ook op voorraad in de diepvries, dus als
je het een keer wil uitproberen, vraag dan even een rol
bij je instructeur. Kijk ook
even op de website:
Www.kivo-petfood.nl

Kerstvakantie hondenschool en sinterklaas
Het lijkt nog ver weg, maar
de tijd vliegt en daarom is

het misschien handig om te
weten dat de hondenschool
2 weken gesloten is

rond kerst en oud en nieuw.
De laatste trainingsdag is
zaterdag 19 december, op
maandag 4 januari 2016
gaan we weer van start.
Op 5 december wordt er
gewoon getraind.
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Even voorstellen, Carl De Rouck
Op de hondenschool lopen
heel veel instructeurs. Heel
veel zijn er onbekend voor
jullie. Vandaar dat we ze
gaan voorstellen aan jullie

Mijn naam is Carl De
Rouck. Ik ben van Belgische afkomst en intussen
alweer 8 jaar de partner
van Mariëlle. Honden trainen heeft mij altijd in het
bloed gezeten. Ik was 23
toen ik mijn eerste eigen
hond kocht. Een Bobtail. Ik
kwam al snel op een hondenschool terecht, en voor
ik er erg in had, was ik

zelf aan het lesgeven. Ik
behaalde Belgisch instructeursbrevet en ging me
specialiseren in puppytraining. 2 jaar later werd ik
geïntroduceerd in agility.
Intussen zijn we 30 jaar
verder en een heb ik in
deze sport een aantal
fantastische ervaringen
rijker. Europees kampioen
teams en een individuele 2
plaats eveneens op het EK
zijn zonder twijfel de
hoogtepunten. Bovendien
ben ik intussen 20 jaar
Internationaal keurder.

Overdag training mogelijk
Vanaf eind oktober gaan
wij ook overdag trainingen
geven. Wil je graag overdag trainen, maar staat de
gewenste training, of dag er
niet bij op de planning, stuur
dan toch even een mail, we
kunnen nog schuiven in de
uren en dagen. Ook voor
agility kun je overdag terecht. Voor privetraining en
in kleine groepjes van 3
personen. We hebben een
strippenkaart voor privetrai-

WIL JE GRAAG
OVERDAG
TRAINEN? LAAT

ning bij Carl. Je betaalt met
deze kaart 5 lessen en krijgt
6 lessen in totaal, dus een
gratis les.

HET ONS WETEN,
WE HEBBEN
DIVERSE
MOGELIJKHEDEN!

We starten in ieder geval
met puppytraining, BOG I,
VBOG en teambuilding
overdag.

Osteopaat Frank Dirckx op hondenschool
Op woensdag 2 december
zal Frank op de hondenschool aanwezig zijn om
honden te checken en indien
nodig te behandelen. Het is
ontzettend belangrijk als je
met je hond sport, of als je
hond gewoon veel beweging krijgt, hem/haar af en
toe te laten checken bij een
fysiotherapeut of osteopaat.
Honden geven niet snel pijn

aan en lopen daardoor
soms veel te lang door met
een blessure. En dan zijn we
vaak al (te) laat. Frank
werkt heel veel met honden,
maar ook met sportpaarden. Hij is heel ervaren en
leidt ook studenten op voor
de studie osteopathie bij
dieren.

zijn we ontzettend blij dat
hij tijd voor ons wil vrijmaken. Je kunt je hond laten
checken op woensdagmiddag 2 december. Een afspraak maak je door een
mail te sturen naar info@hondenschoollingewaar
d.nl. Behandeling/check-up
duurt ongeveer een half uur.

Hij is enorm druk en daarom
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