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Het jaar is al weer bijna om
Je kan aan alles merken dat het jaar weer bijna om is. De klok wordt verzet
(waarschijnlijk de laatste keer, maar dat is afwachten) De pepernoten en chocolade letters liggen al enige tijd in de winkel. En de eerste kerstshows gaan
bijna beginnen.
Allemaal signalen die ons ervan beseffen dat het jaar weer bijna om is. En dan
aan het einde van het jaar weer het vuurwerk. Over het vuurwerk lees je verder in deze nieuwsbrief meer.
Maar niet alleen het vuurwerk is iets om over na te denken. Denk aan alle chocolade, die voor de hond binnen bereik kan liggen. Verlengkabels en lichtsnoeren van de kerstboom die er ineens liggen. Een boom die ineens in huis staat.
Voor de honden is dit ook een spannende periode.
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Let goed op dat je niets eetbaars laat liggen, met name de chocolade. Leg de
kabels zo, dat de hond er niet aan kan bijten. Zorg voor onbreekbare ballen als
je een kerstboom wil plaatsen.

Afmelden voor de les het liefst
bij je eigen instructeur

Wil je hier meer over weten, op de website bij: Ledenpagina´s -> Dierenarts
vertelt -> “Uw hond in de winter” kun je alles lezen of de komende periode van
het jaar.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief

Op zondagochtend en
donderdagavond k an dat door
te bellen naar de
kantine van de VVH:
040-2012373

Lezing (vuurwerk-)angst bij honden

Sporten met de hond

De jaarwisseling komt eraan. Voor veel
honden is dit een zeer stressvolle
periode. Maar er zijn ook honden die
bang zijn van andere geluiden of dingen,
en dat het hele jaar door.

Agility - DogDance
Recreanten - Fun Obedience

Tijdens de lezing (vuurwerk-)angst bij
honden gaan we in op de volgende
onderwerpen:

Wat is angst?

Wat is de functie van angst?

Hoe ontstaat angst?

Hoe herken je angst?

Wat doet hevige angst met het lichaam?

Vuurwerkangst
Welke voorbereidingen kun je treffen?
Do’s en don’ts

Aanvullende hulpmiddelen om angst onder controle te krijgen

De VVH biedt hondensport aan voor
combinaties die in het bezit zijn van
hun GH-diploma of gelijkwaardig.
Als u dus bij een andere vereniging
cursus gevolgd heeft met de hond
moet er een certificaat overlegd
kunnen worden.

Kalender aug — okt

30 okt

Instructeursochtend
Geen lessen
Theorieavond nieuwe
Cursisten

Wilt u goed voorbereid de jaarwisseling tegemoet, dan is deze lezing zeker iets
voor u.

01 nov
13 nov

Geen les (donderdag)
Vuurwerklezing

De lezing wordt gegeven door onze instructeur en gedragstherapeut Judith
Vermeulen in samenwerking met onze instructeur Monique Wacht van Kyno
Healthcare.

02 dec
16 dec

Sinterklaas op het veld
Laatste les van 2018
(zondag)
Laatste les van 2018
(donderdag)

Deze zal plaatsvinden:
dinsdag 13 november
20.00 uur tot ca. 22.00 uur
kantine van de VVH te Valkenswaard.
Inschrijven kan bij Liesbeth in de kantine en niet-leden via de mail op
activiteiten@vvh-info.nl
Toegang is gratis

28 okt

20 dec

Kijk ook regelmatig op de
kalender op de website:
WWW.VVH-INFO.NL
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Ongewenste intimiteiten
Stel, je zit in de trein. Lekker met je boek op schoot. Het is niet druk, dus je legt zelfs stiekem je
voeten op de bank tegenover je. Verdiept in een spannende alinea, merk je niet op dat er
iemand door de wagon loopt. Plots voel je een hand op je hoofd. Je schrikt je te pletter, kijkt op
uit je verhaal en belandt in een onverwacht plot. Iemand glimlacht je vriendelijk toe en aait je
over je haren. Wat is dit?! Je slaat de hand weg, terwijl je je voeten in één keer op de grond
slingert, je tas grijpt, je boek stevig tegen je aanklemt. Geschrokken en foeterend snel je weg.
Een vreemde reactie? De meeste mensen hadden op een dergelijke onverwachte ontmoeting en
mogelijke ongewenste intimiteit zeker ook onvriendelijk of vermijdend gereageerd.
Het is nu eenmaal niet normaal om ongevraagd een onbekende aan te raken.
Helaas lijkt er wat betreft het ongevraagd aanraken van honden een andere cultuur te bestaan. Dagelijks sporen
volwassenen hun kinderen aan om ‘dat lieve hondje te gaan aaien’. Een hondje dat ze niet kennen en waarvan ze niet
kunnen aflezen of deze wel geaaid wil worden.
Veel honden vinden het onplezierig om door een onbekende aangeraakt te
worden. Sommige honden zijn angstig onder dergelijke ongewenste
intimiteiten. Voor andere is het pijnlijk. Weer andere vinden het simpelweg niet
leuk. Daarin verschillen honden dus helemaal niet zo veel van ons. Een
vreemde waarmee we geen kennis hebben gemaakt of willen maken, daar willen
we ook als mens vaak helemaal geen lichamelijk contact mee.
Waarom, lijden dan toch zo veel honden dagelijks onder ongewenste intimiteiten?
Omdat wíj dol zijn op aaien.
Omdat wíj gek zijn op aanraken en knuffelen.
En om de een of andere reden worden honden (en dieren in het algemeen)
gezien als gemeengoed waarop wij die knuffellust naar hartenlust en
onbestraft mogen uitleven.
Van jongs af aan wordt ons geleerd dat deze ‘liefkozingen’ goed zijn. Want wat zijn de kinderen schattig als ze een
konijn in wurggreep houden of de kat achterna blijven lopen. Ze bedoelen het zo goed. Dus geven we
ze knuffeldieren om hun technieken op te perfectioneren. Knuffel het knuffeldier plat, sleep het aan zijn oren mee en
laat het vallen als iets anders je interesse wekt.
Een gemiste kans! Veel beter zou het zijn om kinderen te leren kijken naar een ander en wat die ander wel of niet wil.
Om kinderen te leren rekening te houden met de wensen van een ander. Hele jonge kinderen kunnen zich nog niet in
anderen verplaatsen. Je kunt ze echter wel al leren dat je dieren niet zo maar moet naderen, aaien en
wurgen (lees ‘knuffelen’).
Dat is niet alleen in het belang van het dier, maar ook van het kind. Kinderen die op deze wijze leren omgaan met
dieren, zijn niet alleen veiliger, ze leren ook echt naar dieren (en anderen in het algemeen) kijken. Ze groeien op om
ook als volwassene een nieuwe cultuur neer te zetten in Nederland. Een cultuur waarbij alleen geaaid wordt als het
dier dat zelf ook plezierig vindt. Zonder dat elk dier gezien wordt als knuffelgemeengoed.
Bron: Ineke van Herwijnen
Hondenpage

Winterfoto OPROEP
De kerst en winterperiode is vaak ook de periode dat wij onze honden op een leuke manier willen
fotograferen. Dat is niets nieuws, we doen dat waarschijnlijk allemaal.
Het lijkt ons van de redactie wel leuk om een winter 2018 fotoalbum te plaatsen op de website.
Maar daar hebben wij jouw hulp voor nodig.
Wij zoeken daarom foto´s van honden van leden, die het thema winter 2018
uitbeelden.
De foto mag grappig zijn, maar ook lief, romantisch, in de
sneeuw, regen, wind. Gewoon wat jij wil.
Stuur jij die foto dan naar redactie@vvh-info.nl ? (zet erbij dat
het om winter 2018 gaat)
Dan gaan wij er een mooi fotoalbum van maken.

