

We hadden gehoopt dat de kou nu eindelijk voorbij zou zijn, 
maar helaas werkte het weer nog niet mee…

Gaan de lessen wel door?
 
Helaas is het de laatste tijd wat vaker voor gekomen dan 
normaal, maar we moeten natuurlijk wel eerlijk blijven 
tegenover de honden. Wij kunnen ons gelukkig warm 
aankleden, maar ook voor de honden moet het wel leuk 
blijven. Normaal gesproken gaan de lessen dus gewoon door, 
behalve bij extreme weersomstandigheden en bij ziekte van 
de instructeur.  
 
Als de lessen niet door gaan, zet ik het zeker 45 minuten van 
te voren op mijn Facebook pagina (hondenschool sammie) en 
op mijn website!! Daarnaast probeer ik iedereen een mail te 
sturen en soms zelfs een sms, maar dit is extra service !! De 
bedoeling is dus dat voordat je naar de hondenschool 
vertrekt, je even op mijn website en/of facebook pagina kijkt! 
Mocht het geval zijn dat er een les afgezegd is, wordt 
vanzelfsprekend deze les ingehaald.
Mergpijpen voor de hond , mag de hond dat hebben?
 
Heel vaak krijgen honden een mergpijpje. Naast het feit dat 
de honden dit erg lekker vinden, kan het daarnaast ook erg 
goed zijn voor het gebit. Helaas is de mergpijp niet altijd goed 
voor de hond.  De mergpijp is een dragend deel van de koe 
(een poot) en die botten zijn veel harder dan andere botten. 
Doordat het bot zo hard is, kan een fanatieke kluiver zelfs zijn 
gebit beschadigen. Daarnaast mag je absoluut de mergpijp 
niet koken, als je het kookt heb je meer kans dat het bot gaat 
splinteren. En wat we vaak zien in de praktijk, is dat de 
mergpijp om de kaak van de hond gaat zitten, de hond krijgt 
hem dan niet meer los en we moeten dan de mergpijp 
doorzagen (zie foto).  Kort samengevat: je mag een mergpijp 
geven aan je hond maar kook hem niet, let op dat hij groot 
genoeg is dat hij niet om zijn kaak gaat zitten en als je een 
fanatieke kluiver hebt, kies dan voor een ander bot dan de 
mergpijp. Een goed alternatief is een KONG!
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Honden in de auto:
 
Helaas zien we het nog heel vaak dat mensen de honden los 
mee nemen in de auto.  Jammer genoeg brengen de meeste 
mensen hier pas verandering in, nadat er iets is mis gegaan. 
Het gevaarlijke is, dat wanneer de chauffeur plotseling moet 
remmen, de hond letterlijk en figuurlijk wordt gelanceerd. Ook 
ik had mijn honden nooit vast in de auto, totdat mijn grote 
lieftallige stafford op mijn hoedenplank ging liggen en ik 
midden op de snelweg moest stoppen omdat hij erdoor heen 
zakte. Geloof me dat je je een stuk veiliger voelt als ze vast 
zitten. Eigenlijk is het raar want mensen zorgen wel altijd dat 
hun kinderen goed in de gordels zitten, maar de hond zit wel 
altijd los. Gelukkig zijn er tegenwoordig speciale autogordels 
waarmee je je hond veilig in de auto kunt meenemen. Je klikt 
een riempje vast aan zijn halsband en de andere kant van de 
riem doe je in de autogordel. Hondenschool sammie gaat 
ervoor zorgen dat deze autogordels ook bij ons te koop zijn, 
zodat alle honden veilig vervoerd kunnen worden.
Vuurwerk cd van hondenschool sammie:
 
Hoewel het nog erg ver weg lijkt, heeft hondenschool sammie 
wel deze maand speciaal een vuurwerk / trainings cd laten 
maken. Juist in de socialisatieperiode van de pups is het 
belangrijk dat ze er nu al mee geconfronteerd worden. De 
bedoeling van deze cd is dat jullie deze gewoon thuis op 
zetten en dan de hond langzaam laten wennen aan de cd die 
als volgt is opgebouwd: eerst hoor je alleen maar wind en 
regen, daarna komt er wat onweer bij en uiteindelijk hoor je 
vuurwerk. Daarnaast zijn er ook verschillende geluiden op de 
cd te horen zoals de deurbel, applaus, verkeersgeluiden etc. 
Kortom een leuke zinvolle cd waarmee je je pup  (of oudere 
hond) kunt trainen. Het is belangrijk dat wanneer jullie de cd 
draaien, je zelf doet alsof er niks aan de hand is.
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Workshop ehbo:
 
Wilt u ook uw hond kunnen redden als hij in nood is ? Kom dan 
nu naar de workshop EHBO georganiseerd door Hondenschool 
Sammie
 
Hondenschool sammie organiseert weer een workshop EHBO 
voor honden op woensdag 22 mei.
 
Deze workshop is geschikt voor hondeneigenaren, maar ook 
voor trimmers, uitlaatservices, instructeurs en een ieder die 
beroeps,-of hobbymatig met honden bezig is. Deze workshop 
duurt ongeveer 3 uur en wordt gegeven door ervaren en 
gediplomeerde dierenartsassistentes / paraveterinairen.
 
De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. 
Tijdens de theorie komen enkele, veel voorkomende 
spoedgevallen aan bod, er zal uitgelegd worden hoe u een hond 
kunt reanimeren/beademen, een klinisch onderzoek kunt 
uitvoeren en er wordt aandacht besteed aan verbandleer/ 
verband aanleggen.
 
Tijdens het praktijk gedeelte gaat u een klinisch onderzoek 
uitvoeren op door ons meegebrachte honden en daarbij maken 
wij gebruik van een zgn. Lotus pop: genaamd Henk, een 
oefenhond waar u reanimatie op kunt toepassen en die u gaat 
verbinden.
 
Voor meer informatie en/of mogelijkheden kunt u mailen naar 
Hondenschool Sammie, of vul het formulier in.
 
Datum: 22 mei
Tijdstip: 19.15 uur
Locatie: Dierenartsen praktijk Amstel Vecht en Venen, herenweg 
129 in vinkeveen
Kosten: 25 euro per persoon inclusief Lesmap, koffie/thee en 
certificaat.
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Lezing dominatie theorie bij honden door Monique 
Bladder:
 
Tot zo’n vijftien jaar geleden had training per definitie nog als 
uitgangspunt dat je als eigenaar “de baas” moest zijn, 
gebaseerd op het idee dat de hond een roedeldier is die met 
name dominant wil zijn, om zo als leider van de groep te 
worden aanvaard. Inmiddels zijn er een aantal zeer goede 
redenen om aan te nemen dat we met de toepassing van de 
dominantie-theorie in de opvoeding van onze honden 
behoorlijk de plank hebben “misgeslagen”...
 
In een interactieve lezing laat Monique Bladder, 
gedragstherapeut voor honden, op donderdag avond 2 mei 
zien waarom de dominantie-theorie niet de rol speelt binnen 
het omgaan met onze honden zoals eerder gedacht werd. 
Bovendien wordt in deze lezing duidelijk hoe honden wel de 
duidelijkheid en structuur kunnen krijgen die ze als sociaal 
dier nodig hebben.
In de lezing wordt ruimschoots aandacht besteed aan 
voorbeelden van hoe we in de praktijk met deze andere kijk 
op onze relatie met honden kunnen omgaan.
 
Wanneer: Donderdag avond 2 mei 
Tijdstip: 19 uur Locatie: utrechtse manege, Arienslaan 4 in 
Utrecht 
Kosten: 20 euro inclusief 1 rondje koffie en thee
Inschrijven kan d.m.v. een inschrijfformulier in te vullen op de 
website van hondenschool sammie www.hondenschool-
Utrecht.nl
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Braintraining bij honden:
 
Eigenlijk is hersenwerk voor honden hetzelfde als denksport, 
puzzelen of braintraining voor mensen. De honden vinden het 
erg leuk om te doen, worden geestelijk bezig gehouden. Kortom 
een geweldig leuk tijdverdrijf voor hond en baas. Maar 
hersenwerk kan voor nog veel meer dingen zorgen:
 
Hersenwerk:
 
• Helpt verveling voorkomen.
• geeft drukke honden rust en voldoening
• kan helpen angst te overwinnen
• is inzetbaar als onderdeel van training of gedragstherapie
• helpt oudere honden fit te blijven
• geeft afleiding
• helpt bij revalidatie
• je hond leert zicht te concentreren
 
Hoe gaat het in zijn werk?
Wat we gaan doen is de honden aan het werk zetten door ze 
verschillende ‘’puzzels ‘’ te laten doen. Natuurlijk doen we dit 
stap voor stap, we beginnen dus met simpele puzzels en maken 
ze dan steeds wat moeilijker. In elke puzzel zit wat lekkers en/of 
een speeltje dus door de puzzel op te lossen bemachtigen ze of 
een speeltje of wat lekkers. Ze kunnen dit te pakken krijgen door 
met hun neus te speuren maar ook door dingen te verschuiven, 
kijken of ergens op te drukken of trekken. Als je vaker met de 
hond verschillende puzzels doet zal je zien dat ze steeds sneller 
leren
 
Op zaterdag 1 juni organiseert hondenschool Sammie een 
workshop braintraining. Tijdens deze workshop gaan we actief 
met de hond aan de slag. Ik zorg dat er meerdere opdrachten 
en puzzels liggen die je als eigenaar samen met uw hond op 
kan lossen. Durf je de uitdaging ook aan? Meld je dan snel aan 
voor deze workshop. Kosten zijn 15, 00 euro
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Wanneer worden de afgezegde lessen van afgelopen tijd 
ingehaald?
 
Bij de groepen waarvan de les is afgezegd van dit blok, worden 
de lessen met 1 week verlengd. De cursus duurt dan dus 1 week 
langer dan de eerdere aangeven data.
Workshop treibball:
in de vorige nieuwsbrief (te zien op mijn site) had ik een stukje 
geschreven over treibball. Op zaterdag 30 maart aanstaande 
organisseer ik om 16 uur weer een workshop . Deze workshop is 
leuk voor pups, pubers, oudere honden ofwel 
toegankelijk voor alle type honden. Leuk voor 
hond en eigenaar en versterkt gelijk de band 
tussen jou en je hond.
wanneer: zaterdag 30 maart
kosten: 25 euro
tijdstip: 16 uur
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.
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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:
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.
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! 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.
fleece flostouwen:
Bent u die vieze flostouwen ook zo zat? Zitten altijd 
onder het kwijl of zijn zwart van de viezigheid! 
Koop dan bij hondenschool sammie onze fleece-
toys. Ze kosten 3 euro, zijn gemaakt van fleece 
dus ze zijn stevig en ook nog eens wasbaar . Ze 
worden gemaakt in diverse kleuren
Agenda Hondenschool Sammie:
•30 maart 16.00 uur workshop treibball
•Behendigheid (vier lessen). Data zijn: 19 april 12 uur, 26 april 
19.15 uur, 4 mei 13 uur, 17 mei 19.15 uur. (ook voor jonge honden)
•6 mei nieuwe pup cursus, puber cursus, gevorderden cursus.
•22 mei workshop ehbo
•1 juni workshop brain training. 15 euro.
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