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14 Sep: Raad van Bestuur

22 Sep : frietjes

Welkom in onze hondeschool :
als nieuw lid of door hernieuwing van hun lidgeld in augustus 2017












Kelly met Ziva
Kim met Loeken
Sofie met Tosca
Guilaume met Pitas
Cindy met Sky
Patrick met Quw
Evelyn met Kiki
Dirk met Lobo
Patrick met Aike
Jan met Bowie
Lieva met Ziva













Daniel met Lisa
Dieneke met Quinta
Nick met Oxy
Margot met Mila
Micheline met Barry
Karel met Qhaleesi
Nada met Olli
Mathias met Mila
Deborah met Teo
Lorenzo met Beau
Charlotte met Milly

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

Wist je dat...?

NOTEER ALVAST :


Weekend van 02 en 03 Sep :

Clubkampioenschappen (pag 4)
DOE MEE en schrijf je in bij Brenda.



OPGEPAST:
Zondag 08 Okt 2017 GEEN TRAINING
(Wedstrijd Deb, GP1 & GP2)

Wist je dat...?

•

Kriebel je hond eens achter zijn oren

Iedere hond is anders. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua karakter is geen enkele hond identiek.
Toch hebben de meeste honden een overeenkomst; ze houden ervan om achter de oren gekriebeld te
worden.
Waarom juist die plek?
Net zoals bijvoorbeeld de buik, bevatten de oren veel zenuwen, waardoor ze extra gevoelig zijn bij aanraking. Verder is het een seksueel gebaar, honden maken elkaar namelijk het hof door elkaars oren te
beknabbelen en te belikken.
Sommige wetenschappers beweren dat de oren van een hond in contact staan met zijn organen. Hem
kriebelen achter het oor, en hem dus een zalig gevoel bezorgen, zou hem ook vanbinnen goed doen.
Acupunctuur
Ook in de acupunctuur bij honden, een traditionele Chinese geneeswijze waarbij men met behulp van
metalen naalden specifieke delen van het lichaam stimuleert, spelen de oren een zeer belangrijke rol.
Ook hier gelooft men dat de oren in verbinding staan met organen, waardoor men via dit lichaamsdeel
naar interne genezingen kan streven.
Een hypnotiserend effect
Het effect van het kriebelen achter de oren gaat veel verder dan gewoon een relaxatiegevoel. Vaak
dommelt je hond in van al die verwennerij, maar niet alleen puur het kriebelen zorgt hiervoor. De oren
gaan namelijk een impuls uitzenden naar de hypothalamus en de hypofyse, die op hun beurt een speciaal stofje uitscheiden. Deze stof zorgt ervoor dat je hond een gevoel van extase krijgt en als het ware
gehypnotiseerd wordt.
Ook het baasje profiteert
Het is niet alleen de hond die profiteert van het hypnotiserend en relaxerend effect van strelingen rondom de oren, maar ook het baasje heeft hier baat bij. Men heeft namelijk ontdekt dat er ook bij mensen
endorfine vrijkomt wanneer ze hun hond kriebelen. Deze stof heeft ongeveer dezelfde werking als de
dierlijke variant; het zorgt voor een rustgevend gevoel en kan zelfs de bloeddruk verlagen.
Geef je hond eens een massage!
Verwen je hond een aantal keer per week door hem een massage aan de oren te geven. Er bestaan
verschillende technieken om je hond een relaxatiegevoel te geven. Iedere hond is echter anders, dus
test even uit wat jouw hond het leukste vindt.
Je kan bijvoorbeeld zachtjes aan de oren trekken, vanaf de aanzet naar de puntjes toe. Verder kan je de
oortipjes tussen je vingers wrijven, of met je duim en wijsvinger langs de rand van de oren kleine cirkels
maken en zo naar het uiteinde van lichaamsdelen toewerken.
(http://www.hondencentrum.com)

Wist je dat...?

