Hierbij de 1ste nieuwsbrief van 2018 van
Hondenclub My Best Friend

Het lopende seizoen:
Alle cursussen zijn op dit moment in volle gang. De puppycursus is inmiddels
afgerond. De volgende cursussen lopen er op dit moment:
Op zaterdag:
- om 9.30 uur een basiscursus
- om 11.00 uur een funcursus
- om 12.30 uur een gevorderdencursus
Op dinsdag:
- om 14.00 uur een basiscursus
- om 15.30 uur een gevorderden plus cursus

Binnenkort starten de volgende cursussen:
- woensdag 25 april om 19.15 uur een gevorderden plus/funcursus (vol)
- woensdag 9 mei om 20.30 uur een funcursus (nog 2 plaatsen vrij)
- zaterdag 5 mei om 12.30 uur een basiscursus (vol)
- zaterdag 12 mei om 9.30 uur een gevorderden/funcursus (vol)

Facebook:
Hondenclub My Best Friend heeft ook een Facebookpagina. Er zullen regelmatig
foto´s van de lessen op geplaatst worden en de data van verschillende activiteiten.
Ik zou het leuk vinden, als je dat nog niet gedaan hebt, om mijn pagina te liken.
Dan blijf je goed op de hoogte van de Hondenclub. Heb je zelf leuke foto’s of iets
meegemaakt, dan kun je die uiteraard ook op de pagina plaatsen of naar mij
sturen.

Badstof hondenjasjes:
Er zijn niet alleen hondenjasjes van fleece tegen de kou, maar ook van badstof. Het
is voor je hond niet prettig en ook niet goed voor de huid, als zijn of haar vacht te
lang nat blijft. Vooral voor honden met een lange of dikke vacht. Je kunt je hond
bijv. na het zwemmen of als deze nat is geworden door de regen, een badjas om
doen. In deze badjas trekt dan het meeste water en een bijkomend voordeel is ook,
dat je auto droger en schoner blijft. Een badjas kost (net als een fleecejas) tussen de
€ 20,- en € 25,-.

Als je een jas op maat wilt bestellen of meer informatie wilt, dan kan dat bij Sijtske
Velu, haar mailadres is: ansylibre@gmail.com of bij mij op de club, dan kunnen we
ook gelijk de maten opnemen van je hond.

Mei/juni workshop maanden
In de maanden mei en juni staan er meerdere workshops op het programma.
Hieronder de data en meer informatie over de verschillende workshops.

Workshop hersengym:
Wil je weten hoe je je hond meer geestelijke uitdaging kunt geven en wat er allemaal
mogelijk is, kom dan naar deze leuke workshop. Deze workshop is ook geschikt
voor pups. De workshop zal beginnen met een stuk theorie. Daarna gaan we met de
honden aan de slag met allerlei uiteenlopende soorten spellen/oefeningen/puzzels
die de hersenen aan het werk gaan zetten.

Workshop flyball:
Flyball is een estafette teamsport waarbij iedere hond een parcours moet afleggen.
Het parcours bestaat uit 4 hindernissen met aan het eind een Flyball-apparaat.
De hond staat aan het begin van de hindernisbaan en gaat via de 4 hindernissen
naar het apparaat, waarin een bal zit. Vervolgens zet de hond zijn poot op het
schuine plankje, waardoor het apparaat in werking wordt gezet en zijn beloning is
de bal die via het apparaat met een boog gelanceerd wordt. De hond zal de bal dan
moeten vangen. Daarna dient de hond als een speer met de bal terug over de
hindernissen naar de baas te rennen. Als de eerste hond het parcours goed heeft
afgelegd, mag de volgende hond starten. Tijdens deze workshop zal de focus met
name liggen op het aanleren van het Flyball-apparaat. Belangrijk bij Flyball is dat je
hond gek is op een bal.

Workshop ik en mijn puberhond
Er komt een dag dat het lijkt alsof je lieve schattige pup ontvoerd is door een ander
wezen. De hormonen gieren door zijn/haar lijf en kunnen het gedrag enorm
beïnvloeden. Soms herken je je eigen hond niet meer. Bepaalde prikkels en/of
geuren lijken ineens het allerbelangrijkste voor je hond. Hoe ga je om met de nieuwe
ontwikkeling. Hoe houd je je eigen rust en word je niet gefrustreerd. Hoe kun je
jezelf en je hond stimuleren, om vol te houden in deze soms toch wel lastige
levensfase van honden. Je komt meer te weten over zijn/haar gedrag en drijfveren.
Hoe meer je weet, hoe beter je je hond kunt begeleiden. Je gaat met praktische tips,
meer begrip en hopelijk met een humorvolle blik op je puber weer naar huis. Deze
workshop is voor honden tot 2 jaar.
Maandag 7 mei om 19.00 uur
Workshop hersengym.
Vrijdag 18 mei om 15.00 uur
Workshop flyball
Maandag 28 mei om 19.00 uur
Workshop ik en mijn puberhond
Vrijdag 8 juni om 15.00 uur
Workshop hersengym
Maandag 18 juni om 19.00 uur
Workshop flyball
Vrijdag 29 juni om 15.00 uur
Workshop ik en mijn puberhond
Alle workshops duren ruim 1,5 uur en kosten € 25,-. Na afloop van de workshop
gaan we gezellig met z'n allen wat drinken met iets lekkers erbij.
Wil je meedoen aan 1 of meerdere workshops geef je dan op via het emailadres:
info@hondenclubmybestfriend.nl

Nieuwe cursus Stoere jongens en pittige meiden:
Er staat een nieuwe cursus op het programma. De stoere jongens en pittige meiden
cursus. Heb je een prikkelgevoelige/reactieve hond wat men tegenwoordig een ´hoog
risico hond´ noemt? Dan ben je van harte welkom op deze cursus. Ken je iemand
voor wie deze cursus geschikt zou zijn, geef het dan aan hem of haar door.
Deze cursus gaat starten op dinsdag 1 mei om 15.30 uur.

Wat gaan we oa. tijdens de cursus doen:
-

Hoe kun je ontspannen wandelen aan de riem met je hond
Waar moet je opletten tijdens het uitlaten van je hond
Werken aan een nog betere band met je hond
Hoe krijg je meer rust in je hond
Hoe hou je de controle over je hond
Waar moet je opletten als je je hond veilig los wilt laten
Hoe leer je je hond zichzelf te beheersen tijdens verschillende situaties

We houden tijdens de lessen rekening met voldoende ruimte/afstand tussen de
honden voor de rust en de veiligheid. Ook gaan we iedere les een aantal
behendigheidstoestellen aanleren, zoals de tunnel, hoogtesprongen en de
doorsprong. Voor de geestelijke uitdaging staan er leuke denk- en zoekspellen op
het programma. Honden die normaliter met een muilkorf lopen, zijn ook welkom.
Wil je 8 weken lang bezig zijn met je hond in een veilige, ontspannen en omheinde
omgeving geef je dan snel op. Ken je iemand voor wie deze cursus geschikt zou zijn,
geef het dan aan hem of haar door. De groep zal bestaan uit maximaal 5
combinaties. De cursus bestaat uit 8 lessen van een uur. De kosten zijn € 150,-.
Iedere les sluiten we af met een vragenrondje onder het genot van een kopje
koffie/thee. Daarbij blijven de honden op gepaste afstand van elkaar wachten aan
het hek.

Open Dag Boerderij
Het duurt nog even, maar op zaterdag 30 juni is het Open Dag op de boerderij. Heb
je die dag les, dan kunnen we niet parkeren op de parkeerplaats. We zullen dan
moeten parkeren in het aangegeven weiland. Altijd al rond willen kijken op de
boerderij, dan zou ik zeker gezellig langskomen op 30 juni.

Tot slot
Heb je een leuk idee voor de cursussen of een andere suggestie, dan hoor ik het
graag. Tot ziens tijdens de lessen of bij een activiteit!

Groetjes van Brenda Velu
Hondenclub My Best Friend

