
Wat een lekkere zomer hebben we, maar onthoud dat het voor 
veel honden op het moment te warm is!!
          

NIEUW : UITLAATSERVICE EN DIERVERZORGING AAN HUIS:
Met veel enthousiasme kan ik jullie mededelen dat Hondenschool Sammie 
vanaf Oktober gaat uitbreiden. Ondanks het feit dat ik al veel werk met honden 
zit ik er al een hele lange tijd over te denken om er nog meer mee te gaan 
doen. Zoals vele van jullie weten ben ik full-time werkzaam als 
dierenartsassistente. Ondanks dat ik het hier onwijs naar mijn zin heb en het 
erg leuk werk is om te doen bleef het maar bij mij knagen dat ik nog meer met 
honden wil gaan doen. Daarom heb ik er voor gekozen dat ik minder ga werken 
bij de dierenartsenpraktijk en ik per Oktober mijn eigen uitlaatservice en 
dierverzorging aan huis aan ga bieden,  genaamd Hondenuitlaatservice (HUS ) 
Sammie. Ik ben er erg blij mee en heb er dan ook erg veel zin in. Van maandag 
tot vrijdag is het elke dag mogelijk om ons in te schakelen om uw hond lekker 
een uurtje te laten ravotten , socialiseren en natuurlijk gelijk uit te laten. Uw 
hond wordt dan thuis opgehaald met onze nieuwe luxe bus en een uur lang 
uitgelaten. Wij beschikken over een uniek omheind terrein waar de honden 
zonder gevaar lekker kunnen spelen maar natuurlijk gaan we ook de 
uitlaatgebieden ontdekken om het voor de honden zo leuk mogelijk te houden. 
Daarnaast gaan we ook dierverzorging aan huis aanbieden, dit houdt in dat wij 
tijdens u afwezigheid naar uw huis kunnen rijden om uw kat, vogel, konijn etc. 
Eten en drinken te geven en zo nodig een schone kooi of bak. Zo kunnen uw 
huisdieren ondanks uw afwezigheid lekker thuis in hun vertrouwde omgeving 
blijven. Op www.hondenuitlaatservice-utrecht.nl kunt u meer informatie vinden 
over de diensten die wij aanbieden. Als u andere wensen heeft kunt u altijd 
contact met mij opnemen!













     
NIET FIETSEN MET DE HOND MET WARM WEER:
Heel veel mensen denken er helaas niet over na.  Ik hoop met onderstaand 
plaatje duidelijk te maken waarom ik er nog steeds van schik dat veel mensen 
met warm weer fanatiek met hun hond aan het fietsen zijn. Wees 
gewaarschuwd, fiets niet met warm weer!!
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Hersenwerk:
Veel mensen hebben er op dit moment last van dat ze niet ver kunnen 
wandelen met hun hond door de extreme hitte. De hondjes krijgen dan 
minder beweging dan normaal . Een goede manier om ze toch moe te krijgen 
is door ze geestelijk aan het werk te zetten door verschillende spelletjes te 
doen waarbij ze goed na moeten denken. Dit wordt ook wel hersenwerk 
genoemd. 
Er zijn verschillende spelletjes en puzzels te bedenken een voorbeeld is:
-pak een kartonnen doos
- Doe hier lege wc rollen in en zet een paar plastic bakjes op zijn kop in de 
doos waaronder je wat lekkers legt.
- Doe er ook nog wat proppen papier bij en gooi een handjes brokjes in de 
kartonnen doos.
Laat nu je hond los en laat hem in de doos zoeken naar al het lekkers, hij 
moet dan goed bedenken hoe hij het lekkers te pakken krijgt en wordt dus 
geestelijk aan het werk gezet.
Er zijn heel veel verschillende dingen te bedenken. Als het jou ook eens leuk 
lijkt om wat ideeën op te doen en lekker met je hond bezig te zijn, kom dan 
12 Oktober naar de workshop hersenwerk bij Hondenschool Sammie. De 
kosten zijn €20 euro, inclusief koffie/thee.
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Dááááág teken!
Teken komen steeds vaker voor en zowel mens als dier kunnen flink ziek 
worden van een beet van deze spinachtige beestjes, die zich overal in het 
groen kunnen ophouden. De TickLess, een slimme vondst uit Italië die nu 
verkrijgbaar is bij hondenschool sammie, houdt teken tijdens alle outdoor-
activiteiten voortaan op een veilige afstand van zowel honden, katten als 
mensen.
De TickLess is een klein en geheel geur- en gifloos apparaatje, dat werkt 
door het afgeven van ultrageluid. Deze zeer hoge geluidsgolven zijn niet 
waarneembaar en onschadelijk voor twee- en viervoeters, maar verjagen 
teken en ook vlooien. De TickLess is verkrijgbaar in aparte versies voor 
mensen en voor dieren. Volwassenen en kinderen kunnen het apparaatje 
middels de geïntegreerde clip of aan een koord bij zich dragen, bij honden 
en katten is de TickLess via een ring eenvoudig aan de halsband te 
bevestigen.
Vooral bij dieren die vanwege hun leeftijd, gezondheid of omdat ze veel met 
kinderen in aanraking komen liever niet met een chemisch 
bestrijdingsmiddel worden behandeld, biedt de TickLess uitkomst. Het 
apparaatje werkt maandenlang op het bijgeleverde batterijtje.
Deze zijn vanaf heden ook te koop bij hondenschool sammie voor €25 euro, 
doordat het op batterijen werkt gaat het erg lang mee!
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Lezing vuurwerk monique bladder:
Op dinsdag 24 september komt Monique bladder een lezing geven over 
vuurwerk. Het lijkt nog erg ver weg, maar je kan er niet vroeg genoeg mee 
beginnen!
Vuurwerkangst is een probleem dat vaak voorkomt en zeer vervelend is voor 
hond en eigenaar. Training, ondersteuning en management kunnen ervoor 
zorgen dat de angst enigszins beperkt wordt of soms zelfs helemaal verdwijnt. 
Preventief te werk gaan is nog effectiever: daarom zou iedere pup eigenaar 
moeten weten hoe je vuurwerkangst kunt voorkomen. Gedragstherapeut 
Monique Bladder vertelt in deze lezing over vuurwerkangst in de breedste zin 
van het woord. De onderwerpen die aan bod komen zijn:
• Hoe ontstaat het
• Wat kun je eraan doen als het gaat om management en training.
• Wat moet je in elk geval NIET doen.
• Hoe kun je voorkomen dat je hond bang wordt.
• Ondersteuning met natuurlijke en reguliere middelen
De lezing wordt gegeven op de utrechtse manege in Utrecht.
Kosten zijn €22.50 euro inclusief 1 rondje koffie en thee.
 
Tevens verkoopt Hondenschool Sammie ook training cd's waarop 
verschillende geluiden te horen zijn (vuurwerk, deurbel, verkeer etc) deze kunt 
u bij ons kopen voor 12,50 euro
Agenda:
- 6 augustus nieuwe pup, puber en gevorderden cursus
- 17 augustus workshop treibball. Leuke workshop voor eigenaar en hond.
-Behendigheid voor fun: 28 september , 5 Oktober, 12 Oktober, 19 Oktbober.
- 14 september Workshop hersenwerk: Leuke workshop waar de honden 
geestelijk aan het werk gezet wordt d.m.v. verschillende spelletjes, ook 
kinderen zijn welkom!
- 23 September nieuwe pup (18.45 uur), puber (19.30 uur) en gevorderden 
cursus (20.15 uur)
-Oktober start de uitlaatservice en dierverzorging aan huis.
-22 November lezing pups en socialisatie 12,50 euro pp. Bij meerdere 
aanmeldingen per hond geldt er een kortings tarief (socialisate, benchtraining, 
auto training, vuurwerk training, socialisatie schema etc)
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