Nieuwsbrief winter 2020!
Mijn nieuwsbrieven starten altijd met een paar foto's van recente oppas- en
training honden.

Wil je dat ik ook op jouw viervoeter kom passen? Neem dan op tijd contact met mij
op in verband met planning! Dit geldt uiteraard ook voor trainingen.

Vuurwerk tips
De tijd is weer aangebroken dat we buiten weer vuurwerk horen afgaan, ondanks het
verbod op vuurwerk vanwege covid-19.
Hier zijn wat tips om er voor te zorgen dat uw hond(en) ook deze jaarwisseling weer
veilig doorkomen!
Hond aanlijnen
Ook op oudjaarsavond moeten honden naar buiten om even hun
behoefte te doen.
Niet meer naar buiten gaan is dus geen optie. Om de wandelrondjes zo
stressvrij mogelijk te maken kun je overdags het beste langs rustige
plekken lopen.
Neem je hond bijvoorbeeld mee naar het bos. Vermijd dichtbevolkte
gebieden, hier zijn mensen vaak overdag al bezig met het eerste
knalwerk.
Zorg er voor dat je je hond op deze dagen altijd aan de lijn hebt. Ook als
je op een rustige plek bent kun je verrast worden. Het risico dat je hond
van schrik wegrent en je hem niet meer terugvindt moet je zeker niet
onderschatten.
Blijf bij je hond
Wanneer de eerste salvo's aan vuurwerk de lucht in worden geschoten

rond 12 uur 's nachts is het verstandig om bij je hond te blijven, en hem
wat lekkers te geven.
Zoals een bot, zodat hij lekker bezig is. Ook dit jaar verwachten we
natuurlijk vuurwerk, ondanks het verbod.
Blijf als baasje zelf rustig
Dit is misschien wel de belangrijkste tip, als je als baasje rustig blijft, dan
reflecteer je dit ook richting je hond. reageer je druk en schiet je in
paniek? Dan doet je hond dat waarschijnlijk ook.
Heeft je hond steun nodig?
je mag je hond zeker steunen/aaien, maar ga hier zeker niet te veel op in.
Lees "ooh nee vriend toch ben je zo bang ach kom het is oke het is
goed" niet doen dus! Zo geef je alleen maar aan dat er echt iets aan de
hand is! Probeer neutraal te blijven. Lees "hai vriend kom je knuffel
halen" en doe niet meer dan normaal.
Deuren en ramen sluiten
Ramen en deuren sluiten, en zet een lekker muziekje op, het kan zelfs
helpen om optijd gordijnen en rolluiken dicht te doen
Eerste jaarwisseling voor jou trouwe vriend(in)
laat ze alvast wat wennen aan het geluid. Dit kan bijvoorbeeld door
schietspellen een keer over de geluidbox(en) af te spelen. Geen fan van
zulke spelletjes en niet in huis? Op YouTube vind je veel "gameplay"
video's waar je dus het zelfde effect hebt.
Is je hond al bang van vuurwerk?
Zorg voor afleiding en veiligheid! Afleiding kan vanalles zijn van een
lekkere snack tot zorgen dat hij het geluid niet of minder hoort (lekkere
luide wasmachine?
Dit is de moment om je wasjes te draaien!). Zorg dat je hond een veilige
plek heeft om te liggen, iets waar die zich zelf fijn voelt. Eventueel kan
adaptil helpen om het net wat minder spannend te maken.

Training tip: Snuffelen
Een hond gebruikt zijn neus veel meer dan wij mensen.
Snuffelen zorgt dat een hond zijn omgeving beter kent door de geuren. Je

hond laten snuffelen tijdens een wandeling is dus zeker aan te raden!
Snuffelen werkt ontspannend en vermoeiend! Een actieve hond? Een pup die
nog niet zo ver mag wandelen? Een hond die al snel wat stress of spanning
opbouwt? Moedig hem aan om te snuffelen!
Ook in huis kan je hond laten snuffelen. Zo kan je gebruik maken van
bijvoorbeeld een snuffelmat, of een aantal snoepjes in huis verstoppen. Hou
het in het begin makkelijk! Eerste keer dat je hond gaat laten
snuffelen/speuren in huis wil je niet dat het te moeilijk is. Begin daarom met
een 4 a 5 tal snoepjes binnen een meter op de grond te leggen en daarna je
hond uit te nodigen om ze te "vinden". Na deze stap ga je de snoepjes telkens
iets verder weg leggen en na een tijdje kan je ze verstoppen achter bv een
tafelpoot of op een randje. Voor je het weet kan je hond het hele huis door
zoeken!
Snuffelen is ontspannend, een mentale uitdaging, vermoeiend en kan je band
met je hond verbeteren!
Lekker gaan snuffelen dus!

Kiba en ik wensen jullie allemaal fijne feestdagen, en een goede en
veilige jaarwisseling!

Hulp of oppas nodig? Neem contact op!
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