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05 maart 2019: Raad van Bestuur Zat 13 April: Lentewandeling & Kaas16 & 17 maart: Spaghettiweekend Charcuterieavond
30 maart: Statutaire Vergadering 26 april: frietjes

Wist je dat...?

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
















Griet met Stella
Ewout met Bailey
Rishika met Milo
Heidi met Hercule
Christiaan met Bijou
Marleen met Mira en Pebbles
Joyce met Luna
Jurgen met Zita
Chantal met Mirrieky
Anne met Mara
Charlotte met Joske
Annelies met Charlie
Marith met Ace
Danny met Wencke
Jeremy met Lizzy














Stephanie met Zena
Sarah met Vedet
Jorai met Atila
Anouk met Fwi
Judy met Dotje
Els met Ben
Sara met Brownie
Sara met Red
Daisy met Lily
Wesley met Senna
Zoë met Rashka
Guillaume met Luna

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

NOTEER ALVAST :





16 & 17 Maart: Spaghettiweekend (kom met
de familie en steun onze hondenschool!) (pag
5)

Zat 13 April 2019: Lentewandeling & KaasCharcuterieavond (pag 6)

Wist je dat...?

Acht wonderbaarlijke dingen die honden bij
mensen kunnen “voelen”

Is jouw viervoeter superblij
telkens als je thuiskomt en volgt hij/zij je
op de voet waar je ook gaat
in huis? Eigenlijk is de reden daarvoor heel
eenvoudig: Jij bent het centrum van zijn/haar wereld en daarom wil hij/zij altijd weten waar je
bent en wat je aan het doen bent.
1. Stemming

Of het nu gaat om verdriet, geluk, kalmte of stress, onze honden lijken altijd te weten hoe we ons
voelen. Ze kunnen feitelijk ruiken aan onze chemische en feromonale wijzigingen wat er met onze
gevoelens aan de hand is. En er is zelfs meer: onze honden observeren ons zorgvuldig en kunnen
aan onze uitdrukkingen, lichaamstaal en aan het volume en toonhoogte van onze stem opmaken
hoe we ons voelen en wat onze stemming is.
2. Aandacht
Je hond heeft snel door wanneer je geen aandacht aan hem/haar schenkt. Dus als het tijd is om
een wandeling te maken of een spelletje apporteren te beginnen, leg dan je telefoon neer en klap je
laptop dicht! Natuurlijk kunnen we niet altijd op onze honden focussen maar soms zullen ze gebruik
maken van ons gebrek aan aandacht. Net daarom – als we niet opletten - zullen sommige viervoeters wel eens stiekem een extra snack van het aanrecht proberen te pikken!
3. Ongelijkheid
We weten best wel dat een hondenliefhebber zoals jij nooit of te nooit één van jouw viervoeters boven de andere zou verkiezen en dat is uiteraard een goede zaak. Honden kunnen namelijk perfect aanvoelen wanneer er een ongelijke behandeling is. Als er dus meerdere viervoeters aan het bedelen zijn voor een snoepje of achter een bal aan willen rennen, wees er
dan zeker van dat iedereen z’n ge lijk deel krijgt!
4. Ziekte, stress of angst
Met een reukvermogen dat zo’n 10.000 tot 100.000 keer sterker is dan dat van een mens kunnen onze trouwe vrienden vaak zaken ruiken zoals kanker, wijzigingen in het bloedsuikerniveau, stresshormonen (bvb. adrenaline) en nog zoveel meer. Naast deze ziektes die ook door
een dokter zouden vastgesteld kunnen worden, lijken onze honden ook altijd goed te weten
wanneer we ons eenvoudigweg een beetje minder voelen, zowel emotioneel als fysiek. Of het
nu gaat om een geur die we uitstoten of onze lichaamstaal die anders is dan anders; één
zaak is zeker: Onze harige vriendjes weten altijd hoe ze ons beter kunnen doen voelen !
5. Betrouwbaarheid
Hou ze één keer voor de gek, ok, maar doe het nog een keer en je hond zal je niet meer zo
vertrouwen. Het hoeft maar een paar keer voor te komen dat je ze bijvoorbeeld een snoepje
belooft omdat je wil dat ze naar binnen komen. Als je dan géén snoepje geeft, ben je zelf verantwoordelijk voor het gegeven dat je hond je de volgende keer niet meer vertrouwt.

Wist je dat...?

Acht wonderbaarlijke dingen die honden bij
mensen kunnen “voelen”
6. Zwangerschap
Je hebt misschien al eens verhalen gehoord over vrouwen die zweren dat, zelfs voordat zij
het wisten, hun hond exact wist wanneer ze zwanger waren. Blijkbaar zijn er een paar manieren waardoor honden kunnen weten als er een kindje op komst is: ze ruiken hormonale veranderingen, ze zien duidelijke stemmingswisselingen, veranderingen in ons gedrag en natuurlijk zien ze onze buikjes dikker worden!
7. Vijandigheid
Heb je al eens ooit een discussie gehad met iemand totdat je hond je opeens wilde komen
redden? Dat komt omdat ze vijandigheid tussen mensen zonder enige moeite kunnen oppikken.
Hondendeskundigen stellen dat bepaalde chemische stoffen in ons lichaam worden vrij gelaten naar aanleiding van een situatie of een persoon die we niet graag mogen (afkeer, irritatie
of zelfs haat) en dat honden deze stoffen letterlijk kunnen ruiken.
Daarenboven, zoals hierboven al vermeld, weten onze viervoeters door het observeren van
onze lichaamstaal, gelaatsuitdrukkingen en toonhoogte en volume van onze stem dat we ons
slecht voelen. Meerdere onderzoeken toonden reeds aan dat een hond wrok kan koesteren
jegens een persoon die je ooit onrechtvaardig behandeld heeft en natuurlijk willen ze hun
baasje(s) graag beschermen. Verwacht je eigenlijk iets minder dan dat van jouw trouwe
vriend(en)??
8. Foute voornemens
Ben jij er van overtuigd dat jouw hond “slechte” mensen kan herkennen? Dan heb je het wellicht bij het rechte einde. Experts beweren tegenwoordig dat honden hun geweldige ruikvermogen kunnen gebruiken om chemische veranderingen te bespeuren in de feromonen die
mensen met foute bedoelingen uitstralen. Als een persoon zich agressief gedraagt, verandert
hun hersenchemie ingrijpend genoeg om ze ruikbaar te maken voor een hond. Op die manier
kan een hond sneller dan een mens voorspellen of er iets mis gaat lopen of dat er een bepaalde vorm van dreiging is.
En zoals we hierboven reeds vermeld hebben, kunnen onze viervoeters perfect observeren
hoe anderen hun beste vriend behandelen, dus het is altijd opletten geblazen voor iemand
die jou onheus willen behandelen!
(http://www.hondencentrum.com)
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