
  


Eindelijk is dan de zomer aangebroken. Hondenschool 
Sammie gaat ook in de zomer gewoon door..



Juni Chipmaand:
Ook in 2013 staat de maand juni weer helemaal in het teken van het 
chippen en registreren van uw huisdier. Veel dierenartsenpraktijken en 
asielen ondersteunen de chipmaand met speciale chip acties. Ook 
Hondenschool Sammie wilt hier graag aan mee werken. Daarom betaal je 
in de maand juni maar 18 euro om uw huisdier te laten chippen. Je kunt 
een afspraak maken op de hondenschool of ik kan bij je langs komen om 
je hond of kat te chippen. Is uw hond al gechipt? Neem dan een kijkje op 
www.ndg.nl om te kijken of je huisdier ook daadwerkelijk is geregistreerd, 
helaas worden er vaak dieren gevonden die wel gechipt zijn maar niet 
geregistreerd.  
LAAT UW HOND BIJ WARMER WEER NIET IN DE AUTO.
Helaas komt het nog te vaak voor dat honden overhit raken en hierdoor 
o.a. orgaanschade kunnen op lopen of erger nog : komen te overlijden. De 
temperatuur loopt in de auto erg hard op waardoor de honden kunnen 
overlijden door de hitte. Hieronder ziet u een tabel die is opgemaakt door 
de  universiteit van diergeneeskunde,  waarin u kunt zien hoe snel de 
temperatuur kan oplopen in een auto ongeacht of er 1 of meerdere ramen 
openstaan.
Mocht u bij warmer weer een hond in een auto aantreffen, blijf er dan bij in 
de buurt, indien er geen eigenaar komt in korte tijd of hijgt de hond erg, bel 
dan de politie. Wees gewaarschuwd allemaal!
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Tekentijd:
Gelukkig is eindelijk de zomer aangebroken. Ook de honden zijn hier erg blij 
mee, we kunnen weer lekker naar het bos met de honden en lekker genieten 
van het zonnetje. Helaas lopen de honden in het zomerseizoen veel teken op. 
Op dit moment lijkt het wel alsof ze overal zitten, heel veel honden zitten op dit 
moment onder de teken. Zorg dat je, je hond beschermt tegen de teken, dit is 
mogelijk op verschillende manieren. Je kunt een tekenband om doen (bv. De 
scalibor), deze zijn te verkrijgen bij de dierenarts of je kunt de hond elke 5-6 
weken een vlooien/teken druppel geven(bv. Activyl plus). Wat vaak een 
misverstand is bij de hondeneigenaren, is dat ze bij de dierenarts komen en 
zeggen dat ze wel druppels of iets dergelijks hebben gegeven maar dat hun 
hond nog steeds teken heeft. Helaas is er nog geen enkel middel dat er voor 
zorgt dat de teken niet aanhechten , het middel zorgt ervoor dat ze snel 
loslaten nadat ze op de hond terecht zijn gekomen.
Hoe verwijder je een teek?
Er gaan erg veel verhalen in de ronde hoe je een teek zou moeten verwijderen.  
Een paar voorbeelden zijn dat je ze moet besprenkelen met alcohol, dat je de 
teek rond moet draaien zodat de hele teek eruit is (anders zou het gaan 
zweren), of wegbranden met iets warms. Dit zijn juist voorbeelden van hoe het 
absoluut niet moet . Op het moment dat je de teek op deze manier weg gaat 
halen, gaat de teek  ´´braken´´ waardoor de inhoud van zijn maag en een 
beetje van zijn speeksel in het bloed van de hond komt, waardoor de kans op 
besmettingen juist wordt vergroot.
 
 Hoe moet het dan wel?
Zet de tekentang onder de teek, zo dicht mogelijk op de huid.  Je draait of trekt 
de teek er dan uit, beide manieren zijn goed.  Soms gebeurt het dus dat er een 
deel van de teek afbreekt en in de hond blijft zitten, i.t.t. wat veel mensen 
zeggen is dit niet zo erg omdat dit net als een ander vreemd object bv.  een 
splinter of iets dergelijks vanzelf door het lichaam naar buiten wordt gewerkt. 
Na het verwijderen van een teek kan het soms voorkomen dat er een bultje 
ontstaat, dit bultje trekt als het goed is na een paar dagen weg.
De tekentangen zijn bij Hondenschool Sammie voor E1,50 te koop
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Hondengedragsadviseur:
Na een jaar lang elke woensdagavond helemaal naar Doetinchem te hebben 
gereden voor de cursus hondengedragsadviseur, kan ik nu eindelijk 
mededelen dat ik de opleiding gehaald heb en  in juli mijn diploma mag 
ontvangen . Daarom doe ik vanaf nu ook gedragsconsulten aan huis, op 
deze manier kan ik de honden die een gedragsprobleem hebben in hun 
thuissituatie bekijken en proberen voor de eigenaar en hond een 
behandelplan op te stellen. 
Enkele voorbeelden van honden met een gedragsprobleem zijn:
°trekken aan de riem
°niet alleen thuis kunnen zijn
°uitvallen naar andere honden
°voerbaknijd
°veel blaffen
°onzindelijkheid
°agressie naar andere mensen, honden of eigenaar.
°achter dingen aanjagen.
Herken je  een  (of meerdere) van bovenstaande voorbeelden en wil je daar 
hulp  bij, stuur dan een mail naar hondenschoolsammie@gmail.com. Op mijn 
website www.hondenschool-utrecht.nl kun je onder het kopje 
gedragstherapeut de kosten en meer informatie vinden. Natuurlijk mag je mij 
ook altijd mailen als u een vraag heeft. 
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Nieuwe instructrice op de dinsdag avond:
Omdat veel mensen erg enthousiast zijn over Hondenschool Sammie en 
de lessen steeds goed vol zitten gaat Hondenschool Sammie uit breiden. 
Daarom  is vanaf 28 mei Roxanne Viehoff de lessen op dinsdag gaan 
geven. Natuurlijk zal ik er ook nog af en toe zijn op de dinsdag maar in 
principe draait Roxanne de lessen.
Roxanne stelt zich voor:
Mijn naam is Roxanne en ik ben nu 23 jaar. Ik ben werkzaam in de 
thuiszorg en als kynologisch instructeur. Tijdens mijn jeugd had ik altijd al 
dieren om mij heen. Bij mijn ouders thuis hadden we honden en katten, ook 
reed ik toen paard. Vanwege mijn voorliefde voor dieren ben ik in 2011 
begonnen met mijn studie tot Gedragstherapeute voor honden.
 
Tijdens mijn stageperiode ben ik terecht gekomen bij Hondenschool 
Sammie. Toen ik mijn diploma als Kynologisch Instructeur behaalde ben ik 
gevraagd om als trainster les te komen geven bij Hondenschool Sammie.  
Zelf train ik met de honden van mijn ouders op zaterdag.
 
Wat ik vooral belangrijk vind, is dat het baasje en de hond graag naar de 
training gaan. Ook help ik mensen graag om hun hond zo goed mogelijk te 
leren begrijpen. Graag tot ziens op Hondenschool Sammie.
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Workshop dag 14 juli:
Nog geen mogelijkheid gehad, om samen met uw hond van 
verschillende hondensporten te proeven? Kom dan zondag 14 juli naar 
Groenekan (Utrecht)!
Hondenschool Sammie en Hondenschool Équipe hebben de handen in 
één geslagen en organiseren samen een middag met een aanbod van 
diverse workshops.
 
Het betreft 5 workshops en iedere workshop heeft een tijdsduur van 
ongeveer 30-45 minuten.
 
Onderstaande workshops zullen deze middag worden aangeboden:
- Treibball (start: 11.45uur)
- Hersenkrakers (start: 12.45uur)
- Fun (start: 13.30uur)  
- Behendigheid (start: 14.15uur)
- Dogfrisbee (start: 15. 00uur)
 
Tussen de workshops door, is er voldoende gelegenheid voor een hapje 
en een drankje en om samen na te kletsen.
 
Voor iedere workshop kunt u zich afzonderlijk inschrijven.
Wilt u slechts aan één workshop deelnemen? Dat kan! Wilt u er 2, 3, 4 
of meer volgen? Dat kan!
 
De kosten voor het volgen van een workshop zijn €10 per baas-hond 
combinatie. Indien je, je als deelnemer inschrijft voor meer dan 2 
workshops, krijgt u €2,50 korting op de 3, 4 en of 5e workshop.
 
Inschrijven kan via onderstaande websites of telefoonnummers:
 
www.hondenschoolsammie.nl
óf via
www.hondenschoolequipe.nl
 
Tel. Hondenschool Sammie: 06 24183321
óf via
Tel. Hondenschool Équipe: 06-52298850
Deze middag vindt plaats aan de Koningin Wilheminaweg 271, te 
Groenekan. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Het terrein is deze middag geopend vanaf 11.30 uur.
 
U bent van harte welkom!
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Workshop hersenwerk  
afgelopen zondag heeft Hondenschool Sammie voor het eerst 
een workshop hersenwerk georganiseerd. Het was een super 
leuke en geslaagde dag, voor degene die het gemist hebben 28 
september doen we het over :-)


Agenda Hondenschool Sammie:
•8 Juli nieuwe pup, puber en gevorderden cursus (let op zit wel 
2 weken vakantie tussen : 29 juli en 5 augustus).
•14 Juli workshopdag (dogfrisbee, treibball,  hersenkrakers, fun, 
behendigheid).
•17 Augustus workshop treibball.
•28  September workshop hersenwerk 

Nieuwsbrief  Juni 


Hondenschool 

Sammie 
Tel:06-24183321 

Mail:hondenscho
olsammie@gmail.

com 
Website: 

www.hondenscho
ol-utrecht.nl 

Facebook: 
Hondenschool 

sammie nog niet 
toegevoegd op 

facebook? doe dat 
dan snel..  

Hondenschool Sammie


