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Raad v Bestuur

15 mei: Raad van Bestuur
25 mei: Frietjes met Frikadellen

12 juni: Raad van Bestuur
In juni GEEN Frietjes met Frikadellen

Welkom in onze hondeschool :
als nieuw lid of door hernieuwing van hun lidgeld in april 2018









Caroline met Gismo
Helene met Baca
Valerie met Boomer
Stefanie met Pippa
Stefaan met Sky
Bruno met Roxy
Kristof met Poppy
Filip met Lente










Danny met Vida
Nancy met Remko
An Sofie met Fidje
Emmely met Bailey
Francis met Puk
Liesbeth met Zjef
Fauve met James
Katrien met Muggy

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

Wist je dat...?

Je hond verzorgen, een snelle handleiding

Een belangrijk element bij het houden van
een hond, is de verzorging.
Vaak vraag je je als baasje of hoe je dit moet doen. Of misschien vraag je je gewoon af of je het wel
goed doet?
Regelmatige verzorging is een goede manier om een sterke band op te bouwen met je hond. Je
hond blijft er bovendien goed uit zien en hij blijft proper en gezond. Een goede kambeurt kan zelfs
helpen om de bloedcirculatie en de spieren te verbeteren. Daarnaast is het een belangrijke manier
om veranderingen te ontdekken: bubbels, parasieten, een doffe vacht, ... . Afhankelijk van het ras
van je hond, kan een andere verzorging nodig zijn.
Benodigdheden
Elk ras heeft een aangepaste verzorging nodig. Honden met een korte vacht hebben misschien een
ruwe borstel nodig, terwijl honden met lang haar beter gekamd worden met een kam met lange tanden. Als je hond kammen pijnlijk vindt, dan zul je misschien een zachtere kam nodig hebben, zoals
een rubberen borstel. Je wilt toch wel dat je hond geniet van zijn verzorging?
Timing
Het is handig om je hond een routine aan te leren. Pik een tijdstip dat voor jullie allebei past en zorg
dat je hem altijd beloont. Kam hem en geef hem dan een snoepje. Hierdoor zal hij het kammen positief ervaren en zal hij zelfs gaan uitkijken naar de kambeurt. Een kambeurt van 10 minuten per dag
is aan te raden voor de meeste honden. Heeft je hond langer haar, dan kan de kambeurt langer duren.
De verzorging.
Start met de kambeurt. Let op zijn vacht. Zie je tekens van vlooien? Kleine zwarte deeltjes op de
huid zouden de uitwerpselen van vlooien kunnen zijn. Voel je bulten? Als je abnormale dingen ontdekt, ga dan naar je dierenarts. Ook als je teken ziet, ga je best snel naar de dierenarts. Bij het verwijderen moet de volledige teek verwijderd worden. Zo niet, blijft de teek op de hond en kan deze je
hond besmetten met allerlei bacteriën. Een teek is bovendien vaak drager van de ziekte van Lyme.
Bekijk dan de voeten en de nagels. Controleer of er geen vreemd voorwerp tussen de tenen zit. Als
de nagels te lang worden, moeten ze geknipt worden. Normaal gezien slijten de nagels echter af
door dagelijkse activiteiten.
Het verzorgingsritueel neemt niet veel tijd in beslag, maar er zijn heel wat voordelen aan verbonden:
je hond blijft veilig, gelukkig en gezond, en de band tussen jullie wordt steeds sterker!
http://www.hondencentrum.com

