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Column Marielle

In de kerstvakantie zijn wij alleen per mail te bereiken! Alleen
in noodgevallen per telefoon

Feestdagen
Vroeger maakte ik veel
werk van kerstmis. Alles
versieren, boom binnen,
boom buiten etc. Tegenwoordig is het meer een
straf dan dat ik het leuk
vind en bovendien gaan wij
liever met de kerstdagen
op vakantie dan dat we
hier thuis blijven in een, wat
wij noemen, oorlogsgebied.
Zolang er geen verbod
komt op vuurwerk, vermijden wij deze dierenmishandeling. Ik vind het vreselijk

om op facebook te moeten
lezen hoe mensen allerlei
dingen moeten verzinnen
om hun honden toch nog iets
van een comfortabel leven
te bieden onder al het vuurwerkgeweld. Nederland is
volgens mij het enige land
ter wereld waar voor zoveel miljoenen de lucht in
wordt geknald. Ik weet nog
goed dat Carl zijn ogen
uitkeek, de eerste keer in
Nederland met Oudjaarsavond, het lijkt wel een oorlogsgebied, was zijn commentaar….
En dan de kerstdagen. We
eten ons vol, weten van
gekkigheid niet wat we op
tafel moeten zetten, hebben
al weken stress van tevoren
over boodschappen, kleding, diners etc. En dan roepen we met z’n allen Vrede
op aarde…… Vreten op
aarde zeker, en die vrede

is ver te zoeken. Zolang er
idioten zijn die met bommen
rondlopen in hun kleding,
ervoor kiezen hun onschuldige medemensen op te blazen, mensen overal op de
wereld moeten vrezen voor
hun leven, kunnen wij toch
niet vrolijk kerstliedjes zingen rond de kerstboom? Ik
vind dat persoonlijk hypocriet, al besef ik ook wel
dat we juist in deze periode
steun zoeken bij elkaar, op
deze manier laten zien dat
die terroristen ons niet klein
krijgen etc. Moeilijk dilemma. Maar wij kiezen dit
jaar voor Portugal. Heerlijk
met de caravan, genieten
van onze hondjes en van
elkaar en het mooie weer.
Wij zijn even niet te bereiken en trekken ons terug in
ons eigen vredige wereldje,
zodat we er in januari weer
tegen kunnen!
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Intieme zone honden…..
Het is erg druk op de hondenschool. Dat is op zich
natuurlijk heel fijn, en een
teken dat we op de goede
weg zijn, maar het vergt
hier en daar wel wat organisatie. Bijvoorbeeld bij de
in-en uitgang van de puppyschuur en het plaatsje
ervoor. Op de een of andere manier kiezen we er alle-

maal voor om juist daar te
wachten tot onze cursus
start. En dat is op zijn minst
niet zo handig. Puppen
moeten vaak nog een laatste wachtoefening doen
voor ze uit de schuur komen
en anderen staan al min of
meer te dringen om naar
binnen te mogen (wat ik me
goed kan voorstellen met

het weer van afgelopen
tijd). Maar ook honden hebben een (grote) intieme
zone. Het is erg confronterend voor honden om elkaar op deze manier tegemoet te moeten treden.
Houd rekening met elkaar
en geef honden de ruimte.
En dat geldt eigenlijk voor
de hele hondenschool!

Deze hondjes hebben weinig
last van een intieme zone….

Nieuwsbrief
Wetenswaardigheden agility

Debutantenwedstrijd
Lingewaard zondag
13 maart!

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

Indien je in 2016 wedstrijden wilt gaan lopen (en ook
als je dat pas halverwege
of eind volgend jaar wil
doen, is het handig reeds nu
je startlicentie aan te vragen. Indien je nog geen rashondenlogboek of werkhondenboekje (geen rashond)
hebt, moet je dat eerst aanvragen bij de Raad van
Beheer. Daarna kun je een
licentie aanvragen. Indien je
geen rashond hebt en dus
geen lid bent van een rasverenigiging, kun je je licentie aanvragen via KC Zoys.

Klik deze vereniging aan bij
je aanvraag en vul als code
in: 12345. KC Zoys heeft
ons enorm uit de brand geholpen door hun club beschikbaar te stellen voor
mensen die anders geen
licentie konden aanvagen,
waarvoor onze hartelijke
dank.
Ook in 2016 is het weer
mogelijk om de agilitytoestellen te huren om zelfstandig te trainen. Kosten
hiervoor zijn 6 euro per half
uur. Deze service is alleen

bedoeldvoor onze eigen
agilitycursisten. Indien je hier
gebruik van wil maken, stuur
dan even een mailtje met
datum en tijd, dan kan ik
zien of de baan vrij is. Het
kan in principe alleen overdag en niet op zondag.
Wij organiseren op zondag
13 maart een debutantenwedstrijd. Wil je eens proeven aan het wedstrijdgebeuren en beheerst je hond
alle toestellen, is dit je kans
om het eens uit te proberen.
Kijk op de site voor meer
info!

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 Belcando. 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, ook dat
kun je bij ons afnemen KIVO
is een leverancier van hoogwaardige versvleesproducten. Wij nemen
KIVO ook op voor-

raad 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. Wij
verkopen ook diverse snacks
van KIVO, zoals varkensoren, bullepezen, gedroogde
runderlong etc. Kijk even in
de kantine

Kerstvakantie hondenschool
De hondenschool is wegens
vakantie gesloten van zon-
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dag 20 december t/m zondag 3 januari 2016. In de
vakantie zijn we wel

per mail bereikbaar, maar
telefonisch alleen voor
noodgevallen. Probeer dus
zoveel mogelijk via mail te
communiceren. De instructeurs van Hondenschool Lingewaard wensen je hele
fijne feestdagen en een
gezond, gelukkig en diervriendelijk 2016!

Jonge honden Agility weekend
Op 27 en 28 februari organiseren wij opnieuw een Jonge honden Agility weekend.
Lijkt het je geweldig om met
je hond agility te gaan doen,
en wil je een weekend lang
heerlijk samen bezig zijn,
geef je dan op! Honden vanaf 6 maanden zijn van harte
welkom. Het is wel handig als
je hond redelijk bij je blijft en
dat hij het zit/af en blijf commando een beetje beheerst.
Je hoeft zelf helemaal geen
ervaring te hebben met agility. We gaan spelenderwijs de

grondbeginselen van agility
aanleren. Slalom, raakvlakken, om pilonnen draaien,
sturen, tunneltjes, er is van
alles wat we al onbelast met
een jonge hond kunnen doen.
Er is ook veel aandacht voor
concentratie, zelfbeheersing,
bewustwording lichaam etc.
We starten met spelen en
balans– en coordinatieoefeningen.
Wil je meedoen, schrijf je
dan snel in, want vol is vol
(op dit moment zijn er nog 2
plekken beschikbaar)

WIL JE GRAAG

Privelessen
Het is mogelijk om op allerlei gebieden priveles te
volgen bij ons. Vind je het
lastig met de clicker te werken, neem dan een priveles
clickeren, werkt vaak heel
verhelderend. Lukt het niet
om in de normale les goed
het wandelen zonder trekken onder de knie te krijgen,
dan is een priveles ideaal.
Heb je overdag gewoon
meer tijd, energie of vind je
hond het gewoon moeilijk

om in een groep goed te
presteren, is priveles ook
een goede oplossing. We
hebben op dit moment een
pakketaanbieding, voor
zowel agility als gehoorzaamheid: Normaal kost een
les van een half uur 20 euro,
nu krijg je, als je 5 lessen
betaalt, de 6e gratis, dus 6
lessen voor 100 euro. Priveles kan alleen overdag of in
de vroege avond en wordt
gegeven door Carl of Ma-

rielle. Wil je meer informatie over privelessen overdag, stuur dan even een
mailtje naar info@hondenschoollingewaar
d.nl

stand door te blijven krabben en bijten, omdat de
wond jeukt. Zo kom je al
snel in een vicieuze cirkel.
Honden kunnen het ook krijgen door stress, verminderde weerstand door onderliggend leed (ziek, allergie
etc.). Bestrijden is lastig, de
jeuk moet verminderd worden, dat is prioriteit nummer
1, want dan zal de hond
minder krabben en bijten en

TRAINEN? LAAT
HET ONS
WETEN, WE
HEBBEN DIVERSE
MOGELIJKHEDEN
!

HOTSPOT, wat is dat?
Op dit moment heeft een
van onze eigen honden er
veel last van en het komt
veel voor: hotspot. Het zijn
(grote) oppervlakkige wonden die ontstaan door veelvuldig likken en bijten. Vaak
is de oorzaak moeilijk te
achterhalen, maar het kunnen vlooien zijn, teken, maar
het kan ook een voedselallergie (granen) zijn of diverse andere oorzaken. De
hond houdt de wond in

OVERDAG

natuurlijk moet de wond zelf
verzorgd worden met bijvoorbeeld honingzalf. Indien
dat niet genoeg helpt kan
de dierenarts besluiten corticosteroiden voor te schrijven
en evt. prednison te spuiten
tegen de jeuk. Dit zijn echter
wel heftige maatregelen.
Onze hond heeft daar nogal heftig op gereageerd. Nu
maar smeren en hopen dat
het snel over gaat….

