BOXER
vr ienden

Ledencontactblad
Boxer Vrienden Nederland
Lente 2018

Officieel orgaan van de Boxer Vrienden Nederland
Opgericht juni 2010 Notarieel opgericht 03-09-2010
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 50763474
Bankrelatie: ING bank nr 4488054
tnv Boxer Vrienden Nederland
IBAN: NL41INGB0004488054 BIC-code: INGBNL2A
www.boxervriendennederland.nl

Bestuur

(*jaartal van aftreden)

• Voorzitter
Kees van Gorp (*2018)
Lovense Kanaaldijk 40 5015 AK Tilburg
Tel. 06-54716556
E-mail: Kees1962@hotmail.com
• Penningmeester en ledendministratie
Ilona van den Hout (*2020)
Lovense Kanaaldijk 40 5015 AK Tilburg
Tel. 06-39511490
E-mail: Penningmeester_
boxervrienden@hotmail.com
• Secretaris
Tessa Mensink (*2019)
Capucijnenstraat 69 5074 PG Biezenmortel
Tel. 06-52431011
E-mail: secretaris-boxervrienden@hotmail.com

De redactie noch de vereniging zijn
verantwoordelijk voor de ingezonden
stukken. Wij behouden ons het recht
om ingezonden stukken in te korten
of te redigeren. Meegestuurde foto’s
mogen zonder toestemming van de
fotograaf geplaatst worden.

© Het is niet toegestaan de inhoud,
of delen van de inhoud, te vermenigvuldigen of publiceren zonder schriftelijke toestemming van het secretariaat.

Ingezonden stukken stuurt u naar de
redactie. Zie hiervoor de site:
www.boxervriendennederland.nl

© UIT DIT CONTACTBLAD MAG U NIETS OVERNEMEN ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING

Beste leden, Boxerliefhebbers en andere rasgeïnteresseerde,
De lente staat weer voor de deur en dat betekent dat er weer de nodige activiteiten op
stapel staan. Zoals een canicross, de eerste
keer voor onze vereniging, op 5 mei 2018.
Kort daarna ook weer de jaarlijkse dag van
de hond. Deze twee activiteiten zijn natuurlijk
voor het gehele gezin. Verder zijn er nog meer
leuke activiteiten die u op de website van de
club kunt terug vinden.

op het terrein. In deze week heeft u dagelijks
groepslessen, aanvullende individuele lessen, speuren, gedragstesten en ook een aantal leuke interessante activiteiten. Schrijf zo
spoedig mogelijk in! Voor informatie kunt u
mij persoonlijk benaderen.
Zien we u weer bij onze activiteiten? Gezellig!

Kees van Gorp, voorzitter
Ook is de datum van de trainingsweek nu bekend. 30, 31 juli en 1, 2 en 3 augustus. We
willen 10 deelnemers toelaten. Cursusgeld
bedraagt € 150,- Dit is exclusief maaltijden.
Wel heeft u de mogelijkheid om te kamperen

BOXER VRIENDEN LENTE 2018

CONTACTBLAD VAN DE BOXER VRIENDEN NEDERLAND

3

Erop uit met
je hond!
Voorjaarskriebels

Jippie, eindelijk lekker weer! Vol goede moed
vertrekken we met de hond naar buiten, voor
een fikse wandeling of intense frisbee sessie.
Wat voor het gemak even vergeten wordt, is
dat de meeste mensen de in wintermaanden
veel binnen doorbrengen en een stuk minder bewegen dan in de lente/zomer.
Met het aanbreken van de lente is dus zowel
baas als hond wat kilo’s en stijve spieren rijker. Om blessures te voorkomen, is het wijs
de beweging geleidelijk weer op te pakken
De natuur staat ook in volle bloei, maar dat
kan ook nadelen met zich meebrengen zoals giftige planten en bijtende insecten die
ziektes kunnen overbrengen.
Waar kunnen honden in de maanden van
maart tot september mogelijk last van krijgen, hoe kun je ze behoeden voor ziektes en
ongemakken voorkomen?
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TIP 1: BERENKLAUW
Periode: juni tot oktober
Mensen willen deze plant nog wel eens verwarren met het onschuldige, veel kleinere
Fluitenkruid. In Nederland hebben we 2
soorten berenklauwen: de reuzenberenklauw (5m) en de gewone berenklauw (2m).
Hoe herken je de berenklauw?
Beiden zijn te herkennen aan de witte bloemschermen en de grote behaarde bladeren.
De reuzenberenklauw heeft ook herkenbare
rode vlekken op de stengel. De plant komt vaak
voor langs de waterkant en in bermen en
wordt steeds vaker gezien in stedelijk gebied.
Brandwonden
De grote boosdoener is het sap van de berenklauw. Het is fototoxisch en maakt de huid
(en ook het oogoppervlak) gevoelig voor zon-
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licht. Als een hond in aanraking komt met
het sap zullen er na ongeveer 24 uur rode,
jeukende vlekken of blaasjes ontstaan. Dit
proces zet zich voort en er zullen zelfs zwellingen een blaren ontstaan die op brandwonden lijken. De genezing duurt gemiddeld
1 à 2 weken. Als het sap in de ogen terechtkomt, kan de hond hier zelfs blind van worden.
EHBO
Blootstelling aan zonlicht zo snel mogelijk
beperken en spoelen met lauw water. Neem
voor de zekerheid contact op met je dierenarts om pijn en littekenweefsel beperken.
TIP
Zie je deze plant groeien bij een losloopgebied of een hondenuitlaatveld, dan kun je
hiervan melding maken bij je gemeente en
vragen of ze de planten willen verwijderen.
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TIP 2: WARMTE
Periode: maart tot september
Honden raken snel oververhit, omdat ze de
warmte niet zo makkelijk kwijt kunnen als
mensen. Dit kan heel ernstige gevolgen,
zelfs fatale, gevolgen hebben. Zorg ervoor
dat er altijd water en schaduw in de buurt is.
Ga niet wandelen, hardlopen of fietsen met
je hond als het warmer is dan 20°C. Probeer dit zoveel mogelijk in de vroege ochtend of laat in de avond te doen.
Laat je hond NOOIT achter in de auto als het
warm is. De temperatuur in een auto kan
binnen 10 minuten oplopen tot 50 à 60°C,
de hond zal oververhit raken en kan zelfs
sterven! Ook de ramen op een kier zetten
helpt niet!
>>
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TIP 3: TEKEN
Periode: maart tot oktober
Zodra de temperatuur boven de 8-10 °C
komt, worden teken actief en zul je in die
periode extra oplettend moeten zijn. Het
duurt gemiddeld 24 uur voor een teek zich
vastbijt, dus er is een grote kans dat je de
teek gewoon ziet lopen en zo uit de vacht
van je hond kan plukken! Controleer je
hond daarom na iedere wandeling, zo kun
je veel ellende besparen.

nen giftige stoffen afscheiden welke tot veel
irritatie en misselijkheid kunnen zorgen. Besmetting vindt plaats door inslikken van besmet water en bij honden gebeurt dat ook
als ze hun vacht schoonlikken na het zwemmen in besmet water.
Hoe herken je blauwalg?
Over het algemeen is het goed te herkennen vanwege de kleur, deze varieert wel en
is niet altijd blauw. Het kan soms heel lichtblauw zijn (bijna wit) tot groen, turquoise
en soms zelfs roodbruin. Als de blauwalg
zich nog in een beginstadium bevindt dan
kun je het makkelijk over het hoofd zien. Let
dan goed op kleine drijvende ‘vlokken’ in het
water van de ‘Aphanizomenon flos-aquae’. Je
bent natuurlijk helemaal zeker van je zaak als
er waarschuwingsbordjes bij het water staan.

TIP 5:
EIKENPROCESSIERUPS
Periode: half mei tot half augustus

TIP 4: BLAUWALG
Periode: mei tot september
Blauwalgen zijn microscopisch kleine organismen die vooral in zoet, stilstaand water
voorkomen bij hoge temperaturen. Ze kun-
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Ook bij honden kunnen de brandharen van
processierupsen voor irritatie zorgen. De haren hebben weerhaakjes die makkelijk kunnen binnendringen en binnen enkele uren
al voor heftige reacties kunnen zorgen. Een
hond hoeft in principe de rupsen niet eens
aan te raken om last van de brandharen te
krijgen, want deze haartjes zweven ook door
de lucht en kunnen zo alsnog klachten veroorzaken aan ogen en luchtwegen.
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Hoe herken je deze rups?
De rups heeft lange brandharen en is eigenlijk ooit alleen. Als je een grote groep of
rij (een processie) rupsen bij elkaar ziet op
de stam van een Eik dan is de kans groot
dat het Eikenprocessierupsen zijn. Meestal
vind je in de buurt ook het nest wat ze zelf
gesponnen hebben. Hierin bevindt zich het
‘afval’ (poepjes, haren, velletjes etc) van de
rupsen.

Mochten er haren van de processierups in
de ogen van een hond komen, dan levert dit
binnen een paar uur een heftige reactie op;
zwelling, roodheid, jeuk en in sommige gevallen met ontstekingen. Neem contact op
met je dierenarts als de klachten lang aanhouden. Bij inademing kunnen de brandharen ook irritatie geven aan de luchtwegen,
met name neus, keel en het bovenste gedeelte van de luchtpijp.

Klachten
Vanwege de vacht zal een hond minder snel
last krijgen van huidklachten, maar op kalere plekken zoals de buik kunnen toch pijnlijke, rode bultjes en blaasjes verschijnen die
jeuken. Heftig krabben verergert het probleem, want de haartjes worden daardoor
verspreid over een groter oppervlak en de
blaasjes kunnen open gaan en ontsteken.

EHBO
Huid goed wassen en ogen spoelen met
water. Meestal verdwijnen de klachten
vanzelf, maar als je hond er na een aantal
dagen nog merkbaar last van heeft dan is
het raadzaam contact op te nemen met je
dierenarts.
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TIP 6: JONGE DIEREN
IN DE NATUUR

TIP 7:
HOOIKOORTS (ATOPIE)

Periode: ongeveer vanaf maart

Periode: maart tot oktober (met slechts enkele pollen in februari en november)

Het is niet voor niets dat in veel natuurgebieden honden verplicht aangelijnd moeten
worden in het broedseizoen. Alle broedende
inheemse vogels (en hun eieren) zijn wettelijk beschermd. Honden kunnen broedende
vogels, maar ook wilde dieren die zwanger
zijn of jongen hebben verstoren en opjagen,
wat niet alleen nare gevolgen kan hebben
voor het wild, maar ook voor de hond zelf.
Er zijn gevallen bekend van honden die
werden aangevallen door wilde zwijnen en
zelfs ganzen, omdat ze hun jongen wilden
beschermen. Zo werden in 2015 meerdere
honden aangevallen door wilde zwijnen op
de Eder Heide. Wees dus verstandig en lijn
je hond aan in deze periode, ook voor de
veiligheid van je hond!
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Ook honden kunnen last hebben van hooikoorts. Het uit zich alleen anders dan bij mensen. Honden reageren niet door te niezen en
krijgen ook geen loopneus. Honden krijgen
vooral veel jeuk, wat zelfs kan leiden tot excessief krabben en haren uit trekken.
Klachten
• jeuk aan met name de zijkanten, snuit,
oren, oksels en en achterkant
• terugkerende oorinfecties
• irritatie en infecties aan de huid, rood van
kleur
• irritatie en jeuk aan de ogen, opgezwollen
en rood
• irritatie bij de voetzolen
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EHBO
Wat je zelf kunt doen om de hond te helpen:
• geef je hond Omega 6 en 3 olie, dit zorgt
voor een gezondere huid en kan irritatie
voorkomen of beperken
• zorg ervoor dat de vacht schoon blijft en
er geen pollen of ander vuil in blijft zitten
wat nog meer kan gaan irriteren, doe dit
voorzichtig met een borstel of met een
natte handdoek

beten. Zorg ervoor dat de hond rustig blijft zodat de bloedsomloop niet versneld wordt. Direct Reactine geven en met grote spoed naar
de dierenarts voor een breed werkende antibiotica, cortison, een tube (beademingsbuisje)
in de keel zodat bij zwelling van de luchtwegen
de ademhaling door kan gaan. Eventueel een
pijnstiller en/of een kalmerende injectie.

TIP 8: ADDERBETEN

Grasaren lijken onschuldig, maar ze kunnen
veel ongemak en pijn veroorzaken en kunnen zelfs de dood tot gevolg hebben. Als
grasaren in de vacht terecht komen, kruipen
ze steeds dieper en kunnen ze zelfs de huid
indringen met pijn en een ontsteking als gevolg. Vaak kruipen ze bij honden tussen de
tenen. Ook komen ze soms in oren, ogen,
neus, keel en longen terecht. Houd in de
gaten of je hond veel niest of met zijn hoofd
schudt, dit zou kunnen betekenen dat hij
last heeft van een grasaar.

Bij warm weer is het risico op een beet veel
groter als bij koud weer. Omdat adders
graag zonnen maar ook omdat ze dan sneller zijn. Adders zijn te herkennen aan de
donkere zigzagstreep die over de rug loopt.
De mannetjes zijn grijs gekleurd, de vrouwtjes bruin.
Klachten
De eerste symptomen zijn pijn, oedeem
(vocht-ophoping, zwelling), hematoomvorming op de plek waar gebeten is. Deze klachten treden meestal al binnen een aantal minuten op. Indien het gif direct in de bloedbaan terecht is gekomen leidt dit tot acute
shock, meestal met de dood als gevolg.
EHBO
Je ziet in het gebeten lichaamsdeel 2 gaatjes die ongeveer 1 cm van elkaar staan.
Soms met wat stropperig vocht er op (het
gif). Meestal wordt de hond in de neus ge-
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TIP 9: GRASAREN

TIP 10: ZANDVLIEGEN
Periode: mei tot oktober
In Nederland zul je niet snel zandvliegen
tegen komen, maar als je op vakantie gaat
naar Zuid-Europa dan is de kans er wel.
De zandvlieg komt voor op een hoogte van
100-800 m in de buurt van water en wordt
in de schemering actief.
>>
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30

jaar!

Canicross

op 5 mei

Leuk evenement voor zowel beginners als gevorderde deelnemers. Gezond
en gezellig evenement in het kader van ons 30 jarig bestaan. Het startgeld
bedraagt € 5,-- per combinatie. Startgeld komt geheel ten gunste van ons
vlakteapparaat waarvan we iedere les plezier hebben.

De zandvlieg kan een parasiet bij zich dragen en deze overbrengen wanneer hij een
hond steekt. Het slachtoffer kan de zelfs dodelijke ziekte Canine Leishmaniose krijgen.
De parasiet komt in de huid terecht en kan
daar jaren verblijven en zich vermeerderen.
Via de bloedbaan tast deze de lymfeklieren,
huid, lever, milt, nieren en beenmerg aan.
Hoe herken je de zandvlieg?
Eigenlijk is het geen vlieg, maar een klein
mugje ter grootte van 2-3 mm. Het mugje is
niet te horen, dus des te verradelijker.
Klachten
(Soms pas jaren later tot uiting)
• kale plekken op de huid en schilfers op
o.a. snuit en de oren
• verminderde eetlust (hond kan daardoor
zelfs gewicht verliezen)

10
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• vergrote lymfeklieren
• afwijkingen aan voetzolen en nagels
• diarree
• pijnlijke gewrichten (hond loopt moeilijk)
• bloedneuzen
• ontstekingen aan de ogen
EHBO
Achteraf kan eigenlijk alleen de dierenarts
iets doen. Door middel van bloedonderzoek
kan de dierenarts zien of de hond Leishmaniasis heeft. Probeer er zo snel mogelijk bij
te zijn, want als de organen beschadigd raken dan wordt behandeling moeilijker.

Canicross: hard(er) lopen met je hond
Canicross is hardlopen liefst in de natuur met een aangelijnde hond die naar
hartenlust mag trekken zodat baas en hond samen zo snel mogelijk een parcours over (on)verharde paden afleggen. De sport staat open voor alle typen
honden, klein of groot, ras of geen ras. Naast een enthousiaste hond heb je
een lijn en een paar hardloopschoenen (liefst met profiel) nodig. Afhankelijk
van looptalent en trekkracht betekent het voor de één gewoon hardlopen met
je hond, voor de ander heel veel harder lopen dankzij je hond en voor sommigen lijkt het meer op vliegen. In Nederland is het nog een vrij onbekende
sport die echter snel groeit.
Bij de meeste wedstrijden wordt een tijdritstart toegepast waarbij individueel
om de 30 seconden wordt gestart. Dit voorkomt dat honden te dicht op elkaar zitten en elkaar uitdagen of hinderen. De route wordt gemarkeerd maar
er wordt van de deelnemers verwacht dat ze zelf goed opletten. De afstanden
zijn 2 of 4 km afstand.
G
 eef uzelf zo snel mogelijk op
bij Kees van Gorp of via de Mail:
kees1962@hotmail.com

Naast deze tips is het vooral genieten van
uw viervoeter.
Fijne lente!
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Praten met een hoog
kinderstemmetje...
Het werkt!

Met een hoge stem communiceren met
je viervoeter? De wetenschap staat aan
jouw kant!
Sommige mensen praten met hun huisdier
alsof het een klein kind is. Dan gaat de stem
omhoog en klinkt het op zijn zachtst gezegd
een beetje infantiel. Toch toont onderzoek
aan dat honden beter geneigd zijn om naar
iemand te luisteren die hen op deze manier
bejegent. De dieren houden hun aandacht
er langer bij en voeren commando’s sneller
uit wanneer ze worden aangesproken met
een kinderachtig stemmetje.

een babystem een positieve invloed heeft
op de communicatie tussen volwassenen
en kinderen, werd al eerder aangetoond.
Dit wordt ook wel ‘babygerichte spraak’
genoemd en hier is een speciaal gedeelte
van het spraakcentrum in het brein actief.
Deze babygerichte spraak lijkt enorm op
de ‘hondgerichte spraak’ die we nu hebben

Onderzoekers van de Britse universiteit van
York kwamen tot de conclusie dat een hoge
spreektoon de communicatie tussen hond
en mens versterkt. Hoofdonderzoeker Katie Slocombe licht haar conclusies aan de
Britse media toe. ”Dat het toepassen van

12
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onderzocht. En de dieren reageren er positiever op dan wanneer ze met een normale
stem worden aangesproken.”
Anders dan bij voorgaande experimenten,
werd het onderzoek nu uitgevoerd met personen die zich in dezelfde ruimte bevonden
als de honden. Eerder werd er gebruik gemaakt van luidsprekers met menselijke taal
waarop de honden reageerden. De nieuwe
opzet komt voor de viervoeters natuurlijker
over en bij het experiment kwam naar voren dat de dieren veel meer aandacht voor
de mensen hadden wanneer er in ‘hondgerichte’ spraak werd gecommuniceerd. De
onderzoekers voerden het spraakexperiment
uit met dertig volwassen honden. Elk van
hen kreeg de gelegenheid om te luisteren
naar een persoon die een babystemmetje
opzette. Hierbij werden zinnen gebruikt als
‘wat ben jij een brave hond!’ of ‘zullen we
gaan wandelen?’. Een controlegroep zette
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geen gekke stem op en praatte met zijn normale stem tegen de hond over zaken die niet
over hem gingen. Hierbij kun je denken aan
zinnen als ‘Ik ben gisteravond naar de bioscoop geweest’. Daarna werden de rollen
omgedraaid. De hondgerichte communicatie
werd met een normale stem vertolkt, en de
boodschap die niks met het dier te maken
had werd in een babystem geformuleerd.
Wat bleek? Zowel de hondgerichte woorden
als de toon waren voor de dieren van belang.
De honden reageerden het beste op ‘hondgerichte communicatie met een babystem’.
Mocht jij dus ooit gek aangekeken worden
omdat jij met een gekke hoge stem tegen
je huisdier praat? De wetenschap staat aan
jouw kant! Wel prettig natuurlijk.

Kees van der Sar

CONTACTBLAD VAN DE BOXER VRIENDEN NEDERLAND

13

Werken met je
hond
Breitensport

Breitensport is een wedstrijdsport, die
van oorsprong uit Duitsland afkomstig
is, die je ook heel goed recreatief kunt
beoefenen. De letterlijke betekenis van
het woord Breitensport is ‘Breedtesport’,
zo genoemd omdat deze sport zoveel verschillende facetten omvat.

Bij Kynocenter Tilburg betekent dit voor u
en uw hond een actieve en vooral ook leuke
training. Het grote voordeel van hiervan t.o.v.
behendigheid is, dat de hond minder scherpe wendingen hoeft te maken. Hierdoor is
breitensport ook voor de honden met lichte
lichamelijke klachten nog goed toegankelijk. Voor breitensport dient uw hond minimaal een jaar oud te zijn. Heeft u een hond
van erg groot/zwaar kaliber, dan kunt u
vanaf 18 maanden van start gaan.

14
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Breitensport bestaat uit 4 verplichte onderdelen (samengevoegd de 4 kamp!) :
1. Gehoorzaamheidgedeelte: dit houdt in
dat u een loopprogramma afwerkt met
verschillende onderdelen erin: zit/blijf,
af/blijf, halt houden, wendingen, snelle
pas, langzame pas en gewone pas,
staan, etc. (is een afgeleide van het VZH
programma)
2. Slalom loop: dit houdt in dat u met uw
hond een slalomloop van 75 meter op
snelheid doet, hierbij mag de hond maar
aan 1 kant meelopen en moet uw hond
netjes naast uw been blijven. Dit onderdeel wordt 2x gelopen en geklokt.
3. Hordeloop: hier moet u samen met uw
hond een parcours van 3 horden afleg-
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gen op snelheid. De hond moet ook hier
weer naast u blijven. Dit betreft weer een
lengte van 75 meter. Dit onderdeel wordt
2x gelopen en geklokt.
4. Hindernisbaan: Op snelheid een hindernisbaan met 8 onderdelen nemen. Deze
baan bestaat uit de hoogtesprong, schutting , tunnel, brug, ton, band, breedtesprong en een hoogtesprong. En ook bij
dit onderdeel hoort het 2x gelopen te worden en geklokt.
De bedoeling is dat u bij alle onderdelen het
samen doet. Vandaar dat de afstand tussen
baas en hond niet te groot mag zijn. Dit is 2
meter maximaal.
Voor alle onderdelen (behalve appèl) geldt
het volgende: Iedere niet of verkeerd genomen hindernis geeft puntenaftrek. Verder
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mag je je hond aanmoedigen, of soms moet
je die juist afremmen. Op de snelheidsonderdelen zijn alle commando’s en kreten toegestaan (mits netjes!) als je maar niet je
hond aanraakt.
Breitensporten is daarom een afwisselende
leuke les voor baas en hond waarbij ook aan
de conditie van beide word gewerkt.
Een rustige opbouw maakt het ook voor
zwaardere honden goed te doen mits ze uitgegroeid zijn.
Veel plezier.!

Christel van de Westelaken
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Hoe stop je een
hondengevecht?
Allereerst, zorg ervoor dat er nooit een gevecht ontstaat. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Probeer vertrouwd te raken
met de lichaamstaal van je hond. Een starende blik is meestal de eerste aanwijzing
dat je hond te veel interesse heeft in de andere hond.
Als je de eerste tekenen niet ziet en het gevecht begint, moet je de honden zo snel en
veilig mogelijk uit elkaar halen. Bij een gevecht dat er nog niet heel heftig aan toe gaat,
kan het helpen om weg te lopen en je hond
te roepen, misschien verliest hij de interesse
en loopt hij liever met je mee. Een gevecht
wat snel escaleert vergt ook een snelle en
tactische reactie.
Als er twee mensen aanwezig zijn, moeten ze
allebei de achterpoten van de strijders vastpakken en ze achteruit- en omhoog trekken,
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zodat beide honden op hun kop staan. Kies
de juiste timing en ga zeker niet trekken aan
de honden als een van de twee zich in de
ander heeft vastgebeten: vreselijke scheurwonden zijn het gevolg. Eenmaal uit elkaar,
laat je je hond niet los voordat de strijdlust
gekalmeerd is en er geen gegrom of uitvallen meer is - haal de honden vervolgens uit
elkaars buurt.
Als je alleen bent tijdens een gevecht, zet
de tuinslang dan helemaal open en spuit
de honden nat of gooi een groot kleed over
ze heen. Meng nooit in het gevecht door te
proberen de halsband van de hond vast
te pakken, dan is het risico namelijk groot
dat jij ook gebeten wordt. Begin ook niet te
schreeuwen tegen de honden, ze zullen denken dat je het gevecht alleen toejuicht waardoor ze zullen blijven vechten.
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Altijd ingrijpen of niet?
Er wordt weleens gezegd dat je de honden
het moet “laten uitvechten” en dat ze het onderling maar moeten regelen. Dit kan inderdaad verstandig zijn, maar alleen bij kleine
strubbelingen binnen een roedel. Dit geldt beslist niet tussen twee honden die elkaar niet
kennen! Een gevecht tussen twee roedelgenoten ziet er vaak heftiger uit dan dat het is,
gelukkig duurt het vaak maar een paar minuten en lopen de honden geen schade op.

gewoon weg! Is er een gespannen sfeer voelbaar op het moment dat beide honden los
lopen tijdens een wandeling? Roep dan je
hond naar je toe en vervolg de wandeling in
een andere richting. Blijf vooral zelf ontspannen, jij moet laten merken dat jij de baas
bent.

Voorkom het gevecht
Het is de taak van de baas om letsels te voorkomen door het gedrag van de hond steeds
in de gaten te houden Ga niet afwachten tot
er iets gebeurt maar bescherm je hond tegen
situaties waarin hij betrokken kan raken bij
een hondengevecht. Als je met je hond in de
buurt komt van een andere hond waarvan je
weet dat het niet goed samen gaat, ga dan
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