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Zat 13 April: Lentewandeling &
Kaas-Charcuterieavond

6
Lentewandeling & Kaasen Charcuterie avond
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26 april: frietjes
24 mei: frietjes

NOTEER ALVAST :


Zat 13 April 2019: Lentewandeling & KaasCharcuterieavond (pag 4)

Wist je dat...?

Welkom in onze hondeschool :
als nieuw lid of door hernieuwing van hun lidgeld in Jan—Feb 2019














Griet met Stella
Stephanie met Joey
Ward met Dotje
Gino met Zita
Regine met Zieta
Davy met Kyra
Els met Ben
Jarne met Ayari
Melissa met Mila
Frank met Robin
Kimberly met Skye
Patrick met Kisbee en Kisha
Valerie met Thor en Senna











Tom met Elmo
Andy met Lady
Kayla met Azira
Katrien met Milla
Cynthia met Bixby
Koen met Lady
Milan met Pippa
Terry met Milo
Thanner met chicka

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

Wist je dat...?

Help, mijn puppy springt op de zetel!

Stel je voor: je hebt een puppy. En dat is zeker en vast een schattig exemplaar. Zijn grote, donkere ogen doen je helemaal smelten. Hij is zo schattig dat je hem af en toe net iets meer toelaat dan
zou mogen. Je puppy springt op de zetel, maar jij kijkt even de andere kant op. Wat gebeurt er?
De puppy doet het alleen maar meer en meer.
Langzamerhand wordt het echter onmogelijk om je puppy nog vàn je zetels, je stoelen, … te
krijgen. Het wordt zeer moeilijk dit gedrag bij te sturen. Zorg er voor dat dit niet bij jouw hond
gebeurt. Wees streng en standvastig, en volg deze tips om je puppy van je zetels te houden.
Tip één: wanneer je het huis verlaat, of wanneer je niet in de buurt van je puppy bent, kan het
baten om de hond voor een korte periode in een hondenbench te steken. Zo kan de puppy
niet proberen om op je zetels en andere meubelstukken te springen.
Tip twee: plaats voorwerpen op de zetels. Wanneer je bijvoorbeeld een wasmand of andere
grote voorwerpen op je stoelen en zetels legt, zal de puppy het niet comfortabel vinden om
zich juist op die zetels en stoelen te nestelen.
Tip drie: train je hond. Hoewel je misschien eens zeer kwaad bent geworden als je puppy op
de zetel springt, zal hij dit toch steeds opnieuw proberen Geef niet snel op. Blijf volhouden
en jaag hem steeds van de zetel, indien hij zich daar weer een plaats toeëigent. Het zal even
duren voor de hond het leert, maar uiteindelijk zal hij doorhebben dat zetels en stoelen geen
juiste plaatsen zijn voor hem.
Waarom moet een puppy van zetels en stoelen weggehouden worden? Niet alleen houd je zo
je meubelstukken proper en blijven ze vrij van hondenhaar, ook laat je zien aan je puppy dat
hij niet de baas is, dat hij niet de prins is van het huis. Je leert je puppy naar wie hij moet
luisteren, en brengt hem zo manieren bij.
Soms werkt één tip al om het gedrag van je hond bij te sturen, soms moet je alle tips toepassen. Maar zoals in elke puppytraining, is het het belangrijkste om streng en koppig te blijven
indien je wilt slagen. Geef dus niet op!
(http://www.hondencentrum.com)

Wist je dat...?

