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Raad v Bestuur

10 april: Raad van Bestuur
08 mei: Raad van Bestuur
14 april: Lentewandeling & Kaas25 mei: Frietjes met Frikadellen
Charcuterieavond

OPGEPAST : GEEN LES op 01/04
Welkom in onze hondeschool :
als nieuw lid of door hernieuwing van hun lidgeld in maart 2018






Frank met Robin
Gilbert met Luna
Kelly met Chucky
Arno met Odin
Manu met Billy







Nathalie met Moppy
Cynthia met Bixby
Tim met Haiko
Leon met Monny
Julie en Marnick met Lowie

Het bestuur wenst de nieuwe leden van harte welkom en een
aangename tijd met jullie trouwe viervoeter, in onze hondenschool .
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Wist je dat...?

Hoe je je hond het ‘stop met blaffen’-bevel kan aanleren?
Blaffen is voor honden een vorm van communicatie. Ze zijn van nature waakzaam en willen ons waarschuwen
bij mogelijk gevaar. In zo een situatie ben je je trouwe viervoeter dankbaar. Maar als je hond niet van stoppen
weet en abnormaal veel blaft, kan het uitermate vervelend zijn. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de mensen rondom je.
Met het ‘stop met blaffen’-bevel kan je aangeven wanneer het genoeg is en je hond moet stoppen. Een eenvoudige truck die je na goed oefenen perfect kan aanleren!
Waarom honden blaffen
Vroeger waren honden ons levend alarmsysteem. Ze zijn van nature waakzaam en hebben eeuwenlang ons
territorium beschermd. Ook vandaag vertrouwen mensen overal ter wereld nog steeds op honden om hun huis,
gewassen en/of vee te beschermen. Vooral hondenrassen die voor dit doel gekweekt werden, zoals de Duitse
Scheper en de Pyrenese berghond, doen hun waakjob uitstekend.
Toch zal jezien dat elke hond waakzaam gedrag vertoont als er een vreemde voor je deur staat.
Als je deurbel rinkelt, begint vaak het geblaf. Laat je hond gerust 4 tot 5 keer blaffen en neem dan vlug over
door je viervoeter te bedanken. Je hond zal zich gewaardeerd voelen voor zijn beschermende taak. Op die manier heeft je hond niet overmatig geblaft en voel je je thuis een beetje veiliger.
Tegenover vroeger, zijn er weinig tot geen uitdagingen meer voor onze honden. Ze leven binnenshuis en doen
niet veel meer dan eten, slapen en af en toe eens gaan wandelen wanneer hun baasje daar zin of tijd voor heeft.
Vooral actieve honden die ze vroeger kweekten om te werken, zullen vaker uit verveling blaffen.
Hoewel je het blaffen vaak als irritant ervaart, zou je eens moeten achterhalen waarom je hond blaft. Als je de
reden van het blaffen kent, kan je het blafgedrag immers makkelijker veranderen. De beste remedie tegen
overmatig blaffen is méér beweging en mentale stimulatie. Op die manier zal je hond meer inspanning leveren
en vermoeid geraken. Hierdoor zal je viervoeter minder de neiging hebben om te blaffen.
Het ‘blaf-‘ en ‘stop-‘ bevel
Je hond het blaf- en stopbevel aanleren klinkt misschien moeilijk, maar het is een fantastische en eenvoudige
manier om het blafgedrag te verminderen en te stoppen op commando.
Hoe ga je te werk?:
Trigger je hond om te blaffen. Dit kan je doen door bijvoorbeeld aan de deurbel te bellen of op de deur te
kloppen. Als je hond aan het blaffen is, moedig je hem verder aan door het vocaal bevel ‘blaf’ te roepen samen
met een handgebaar.
• Om je hond het stopbevel te geven gebruik je je stem en een handgebaar. Beloon hem vervolgens met een
snoepje of speeltje als hij even stil kan blijven.
Hoe meer je deze oefening herhaalt, hoe sneller je hond het bevel onder de knie krijgt. Eens je merkt dat je
hond het kunstje doorheeft, moedig je hem weer aan om te blaffen, gevolgd door opnieuw het stopbevel met
een duidelijk handsignaal. Blijft je hond vervolgens langer dan 30 seconden stil, beloon hem dan opnieuw met
een snoepje. Ga op die manier door en blijf de stille periode verlengen. Bouw dan ook de beloningen af en beloon hem enkel nog met een co
http://www.hondencentrum.com
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Nieuwsbrief van de KMSH.
Nieuw vaccinatiebeleid
Newsletter 1 Maart 2018
Arnold JACQUES directeur Fokkerijcommissie Verantwoordelijke uitgevers & Redactie : Arnold JACQUES, Bart VANDAELE
Sven Wastijn

Beste fokkers, keurmeesters, dierenartsen en hondenliefhebbers,
Inenten van onze huisdieren is belangrijk om ze tegen besmettelijke ziekten te beschermen.
Hierbij bouwen ze voldoende antistoffen op tegen ziekteverwerkers. In het verleden moest bijna elke vaccinatie jaarlijks herhaald worden. Ondertussen zijn er reeds vaccins die twee jaar
bescherming bieden. Voor rabiës geldt in de meeste gevallen drie jaar. Blijkt nu dat veel honden voldoende antistoffen opgebouwd hebben, waardoor een hervaccinatie in sommige gevallen uitgesteld kan worden. Om dat te weten te komen, bestaat er een eenvoudige test die kan
nagaan of een hond voldoende antistoffen in zijn lichaam heeft. Het nagaan in hoeverre een
hond al dan niet voldoende antistoffen heeft, noemen we titeren.
Titeren is een waardevolle manier om te zien of uw hond nog voldoende Nationale Fokkerijcommissie beschermd is na een eerdere vaccinatie. Meer en meer dierenartsen bieden deze test
aan. Het resultaat van deze test wordt in het blauwe gezondheidsboekje genoteerd. Honden
worden vanaf nu, op basis van de resultaten van een titertest, uitgevoerd door een dierenarts,
toegelaten op wedstrijden en tentoonstellingen.
Deze nieuwsbrief is dan ook volledig gewijd aan dit onderwerp.
Een speciale dank aan Hans van Brussel voor dit uitgebreid artikel dat iedere fokker zal interesseren.
Het volledige artikel kan je lezen op:
http://files-eu.clickdimensions.com/srshbe-azqt5/files/nieuwsbrief_nl_03_20181.pdf

Goed om te weten !!!!!!

