
De feestdagen zijn weer achter de rug en we zijn weer 
luidruchtig het nieuwe jaar ingeknald. Ook in het nieuwe 
jaar zit hondenschool Sammie weer boordevol nieuwe 
ideeën en activiteiten. Hierbij de eerste nieuwsbrief van 
2013, hopelijk kunnen jullie er weer nuttige informatie 
uithalen.

Treibball:
Treibball is helaas bij ons in Nederland nog een relatief onbekende 
sport. Hoewel het wel is uitgevonden door een Nederlander genaamd 
Jan Nijboer, is het vooral bekend in Zwitserland en Duitsland. In 
Nederland worden wel steeds meer wedstrijden en workshops 
georganiseerd om het meer onder de aandacht te brengen. Het leuke 
aan treibball is dat het vooral geestelijk zwaar is maar lichamelijk niet, 
daarom is deze tak van sport ook geschikt pups, oudere en 
gehandicapte honden.
wat is treibball: 
In het midden van het veld liggen 8 grote ballen (gymnastiek ballen). 
De bedoeling is dat de hond 1 voor 1 de ballen in de goal bij de 
eigenaar (handler) komt brengen. dit is een erg beknopte 
omschrijving, als je naar www.treibball.nl gaat kun je precies zien wat 
treibball inhoudt. Samantha heeft de instructeurs cursus voor treibball 
gevolgd en ze geef dan ook regelmatig een workshop. Naast dat het 
een leuke sport is voor de hond en eigenaar, is het ook leuk om weer 
eens een keer iets anders te doen. De volgende workshop is gepland 
om 30 maart 2013. De Kosten zijn 20 euro inclusief Lesmap en koffie 
of thee. Inschrijven kan door een inschrijfformulier in te vullen op de 
website. 
Februari maand van het gebit:
In februari is het weer zo ver. Zoals elk jaar is Februari de maand van 
het Gebit. Om als hondenschool ook hieraan mee te werken, heeft 
hondenschool Sammie een leuke actie bedacht. Voor maar 5 euro 
kun je het gebit van je hond laten checken en krijg je gelijk instructies 
hoe je het gebit schoon kunt houden. Daarnaast krijg je de instructies 
ook mee op papier met daarbij ook nog een voedingsadvies. Dit kan 
op 16 februari. Inschrijven kan via mijn website d.m.v. Het 
inschrijfformulier in te vullen. Tijden volgen 
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Chocolade:
Correctie chocolade intolerantie tabel maand december:
In de nieuwsbrief van december had ik een stukje geschreven over 
chocolade intolerantie bij de hond. Via iemand van de hondenschool werd ik 

erop geattendeerd dat de bijgevoegde tabel verkeerd was (bedankt voor de 
tip Laura) Hieronder zie de het juiste tabel. Met dit stukje wil ik niet zeggen 
dat een hond wel chocola mag, je zit het veiligst als je de hond gewoon 
geen chocola geeft..
Leuke website om leuke dingen met je hond te doen:
Wil je ook weten waar je in de buurt je hond los kan laten lopen, waar in de 
buurt een trimmer zit of naar welk restaurant je je hond mee mag nemen? 
Dat kan op de website www.doggies.nl ook kan je hier hondenscholen 
vinden waar beoordelingen bij staan. Als je toch op de website bent zou je 
misschien wat leuks bij  mijn hondenschool willen zetten? 
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Workshop speuren:
Ooit al eens willen weten hoe die narcoticaspeurhonden nu vinden?? En is 
dat verhaaltje nu waar, dat ze verslaafd worden gemaakt omdat ze anders 
niet vinden? En hoe worden ze nu eigenlijk getraind? Is dat moeilijk? Zou mijn 
hond ook zo iets te leren zijn??'Allemaal vragen die behandeld worden in de 
workshop die Carola Boertjes van Dutch Trackerdogs 
Op zaterdag 1 juni 2013 bij hondenschool sammie gaat geven. Alle honden 
van pup tot …. , Die minstens een speeltje gaan halen en weer terug brengen 
kunnen hieraan deelnemen. Ook zonder hond is het leuk om te luisteren en te 
zien waartoe honden wel niet in staat zijn.'Mijn manier van werken en trainen 
van de speurhond is dat de hond in deze eigenlijk de baas is,'immers wij 
hebben niet zo’n goede neus, wij moeten dus eigenlijk de hond volgen en de 
hond moet'leren ons te vertellen waar het geurtje zit en wij moeten dat kunnen 
“lezen” hoe deze samenwerking'tot stand komt dat gaan we behandelen in het 
praktijk gedeelte.  Een gedeelte vol gekkigheid om de'hond zijn speeltje te 
willen laten zoeken en veel feessjes wanneer ie het dan weer gevonden 
heeft.Gewoon een hoop lol dus. Kosten zijn 30 euro met hond en 25 euro 
zonder hond, inclusief consumpties.
LESSEN DIE NIET DOOR GAAN:
Het komt soms voor dat ik vanwege het weer of ziekte mijn lessen moet 
annuleren. Voor sommige mensen is het onduidelijk hoe ze erachter kunnen 
komen of de lessen wel of niet doorgaan. Als mijn lessen niet doorgaan meld 
ik het als volgt:
• Minimaal 1 uur voor  de lesaanvang meld ik het op mijn Facebookpagina 
( als u nog niet lid bent van mijn pagina, kunt u mij vinden onder 
hondenschool sammie)
• Ik zet het op mijn website onder agenda, je kunt dan kijken naar het tijdstip 
dat je les hebt.
• Je krijgt een mail in je inbox
• Ik stuur een sms, van degenen waar ik geen mobiel nummer van heb: dit 
graag nog doorgeven en anders goed je mail in de gaten houden.
•Als er een les geannuleerd is, wordt er een nieuwe les gepland. De datum 
hiervoor zal bij de eerstvolgende les worden gecommuniceerd.
Probeer in ieder geval altijd mijn facebook en website te checken voordat je 
naar de cursus gaat, mocht ik ziek zijn of mocht de les om een andere reden 
niet door kunnen gaan, zien jullie dit  op tijd.
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Verlatingsangst:
Op dit moment hoor en zie ik veel mensen die zeggen dat hun hond last heeft van 
verlatingsangst. Om dit probleem beter in beeld te brengen heb ik hier een stukje 
over geschreven.
hebben alle honden die niet alleen thuis kunnen blijven verlatingsangst??? NEE!!!
Wat is verlatingsangst?
! Sommige honden laten klachten horen (vocaliseren) of zien op het moment dat 
ze alleen gelaten worden. Verlatingsangst is dan ook een psychologische 
aandoening. Meestal beginnen de problemen van verlatingsangst  na 15-45minuten. 
Maar soms gebeurt het ook al direct nadat de eigenaar weg is of hem/haar in een 
bepaalde ruimte (alleen) heeft gelaten.
Secundaire Hyperatatchement: oudere honden die altijd alleen konden blijven, raken 
onzeker door slechtere gezondheid/mobiliteit/dementie.
Welk gedrag kan de hond vertonen dat hoort bij verlatingsangst?
! Piepen;
! Blaffen, vaak tot eigenaar weer terug is;
! Deuren of ramen krabben om bij de eigenaar te komen;
! Gestrest zijn, dit kan zo erg worden dat hij ook zijn behoeftes laat lopen;
! Kussen of mand slopen waarin hij normaal ligt.
Een hond met verlatingsangst hoeft niet alle gedragingen te laten zien. Het kan ook 
zo zijn dat hij een van deze gedragingen laat zien of in mindere mate.
Verlatingsangst kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat hij het niet 
gewend is ,  het hem nooit is aangeleerd of een trauma heeft opgelopen tijdens het 
alleen zijn. Maar het kan ook een verandering van omgeving zijn waardoor hij zich 
niet meer op zijn gemak voelt.
Hoe weet je of het echt verlatingsangst is:
als het verlatingsangst is, dan is het erg belangrijk om verlatingsangst te 
behandelen, maar voordat je dit gaat doen moet je wel zeker weten dat de klacht die 
hij heeft ook daadwerkelijk verlatingsangst is.
Er is een verschil tussen verlatingsangst, niet alleen kunnen/willen zijn (protest/niet 
beter weten) of een aangeleerde gewoonte.
Als je advies wilt hebben over verlatingsangst, kun je je dierenarts of een 
gedragstherapeut inschakelen. Wel zijn er een aantal signalen waar je op kunt 
letten:
! Vaak als honden verlatingsangst hebben, volgt je hond je overal in huis. Het is 
een goed idee als dit het geval is dat je dit gedrag ontmoedigt om te voorkomen dat 
uw hond afhankelijk van je wordt.
! je kunt kijken hoe je hond reageert als je hem achter in de tuin laat. Wil hij gelijk 
weer naar binnen en begint hij aan het raam te krabben en of te janken?
! Let erop als je weg geweest bent, wat je hond gedaan heeft terwijl je weg was. 
Doet hij zijn behoefte bij jouw afwezigheid? Heeft hij aan de deuren of ramen zitten 
krabben? Klagen je buren dat hij veel piept of blaft?
! Let op hoe de hond reageert als jeje klaarmaakt om naar buiten te gaan. Is hij 
bang, enthousiast of gaat hij al gelijk zielig zitten ?
Deze gedragingen kunnen duiden op verlatingsangst. Laat deze dingen aan je 
dierenarts of gedragstherapeut weten zodat ze een eventuele diagnose kunnen 
stellen.
Behandeling:
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je hond kan voor verlatingsangst behandeld worden, alleen de manier waarop hangt 
af van hoe ernstig het probleem is, of het daadwerkelijk om verlatingsangst gaat of om 
een aangeleerde gewoonte. In overleg met je dierenarts of gedragstherapeut kunnen 
medicijnen een ondersteuning zijn bij de gedragstherapie, deze onderdrukken de 
angst maar werken alleen in combinatie met therapie. In minder ernstige gevallen van 
verlatingsangst kun je zelf stappen ondernemen om het probleem te verminderen.
Hier een aantal tips:
! Probeer je patroon te veranderen als je weg gaat. Vaak heeft de hond al snel door 
dat je van huis gaat. je pakt uw sleutels, trekt je jas aan etc. Soms kan het helpen als 
je dit hele patroon verandert. Ook kun je het rustig opbouwen door een paar minuten 
naar buiten te gaan en dan weer terug te komen, de minuten bouw je steeds verder 
op.
! Soms kan het helpen om je TV of radio aan te laten zodat het voor je hond niet 
helemaal stil is; dit kan helpen als afleiding.
! je kunt een deken bij hem achter laten die de geur van de eigenaar heeft, zodat hij 
gerustgesteld kan worden als de eigenaar weg is.
! Om te voorkomen dat hij de ruimte sloopt waarin hij zit, kan het soms handig zijn 
om de hond te wennen aan de Bench. Doe dit wel stap voor stap en vraag dan aan je 
hondenschool of dierenarts om een document waarin de bench- training stap voor 
stap staat beschreven.
! stuur de hond regelmatig naar zijn plaats als je thuis bent, laat hem niet overal 
achter je aan lopen, leer hem dat hij prima op zijn plek kan blijven en niet alles in de 
gaten hoeft te houden.
Voor verdere vragen over dit onderwerp kun  je ook contact op nemen met Samantha, 
momenteel studeer ik gedragstherapie voor honden en kan eventueel bij je langs 
komen om je te begeleiden bij dit probleem.
Tips om je hond goed het koude weer door te krijgen:
• als het sneeuwt of er ligt sneeuw smeer de voetjes in met vaseline zo voorkom je dat 
het sneeuw tussen zijn pootjes gaat zitten.
•spoel bij thuiskomst de pootjes af, zo voorkom je dat ze hun pootjes schoon gaan 
likken. Het gevaar is dan ook dat ze pekel binnen krijgen waarmee gestrooid is
•knip de haren tussen de pootjes kort.
•doe kleine hondjes een jasje aan. 
•zorg dat je hond niet te koud wordt.
•laat je hond niet op het ijs
 
Agenda
•11 feb. nieuwe pup, puber en gevorderden cursus

•19 maart nieuwe pups, pubers en gevorderden.                                

•30 maart workshop treibball.

•13 april nieuwe groep behendigheid. Data's: 13 april, 26 april, 4 mei, 17 mei

•17 mei wedstrijdje behendigheid voor  mensen die de cursus al gevolgd 
hebben.  Kosten 10 euro.

•1 juni workshop speuren.
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