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Beste Boxervrienden,

Dit blad komt wat later dan gepland. Helaas 
is de producent van ons blad een periode 
uitgschakeld geweest. Ik heb een aantal op-
roepen gedaan om ons blad beter  gevuld te 
krijgen. Tot op heden wordt hier heel weinig 
gehoor aan gegeven..  Dus bij deze NOG-
MAALS stuur eens iets in.

Op dit moment groeien we weer wat leden 
aantal. We staan zeker open voor een ma-
tige groei. Opvallend is dat we meer en meer 
aanvragen krijgen voor lidmaatschappen 
van gerenomeerde fokkers van de NBC. We 
hebben begrepen dat veelal de rede van de 
“overstap” een onvrede is inzakede fokregle- 
mentering binnen de collega vereniging. 
Nieuwe leden zijn welkom maar NATUUR-
LIJK willen wij een eigen indentiteit houden 
zeker geen toevluchtsoord worden waarbij  
we dus later onze indentiteit kunnen gaan  

verliezen. De reglementen verschillen niet 
zoveel bij de beide erkende verenigingen. 
Het belang van onze vereniging is het fok-
ken van gezonde pups met gezonde dieren. 
Daarbij verdienen fokkers het ook om vol-
doende vrijheid van bewegen en handelen 
te krijgen. Het zijn de fokkers die de club 
dragen. Zij kunnen  hun kopers stimuleren 
om lid te worden van onze vereniging. He-
laas zijn er nog steeds fokkers via wie we 
geen of nauwelijks leden zien inschrijven. 
Dat is jammer en eerlijk gezegd denk ik dat 
dit echt anders kan. Probeer daar iets aan 
te doen. Fokkers en of leden die de overstap 
maken oriënteer u goed over de ideeën en 
het wel en wee binnen onze club. Bent u, net 
als wij, ervan overtuigd dat er niet met het 
mes op de keel gewerkt moet worden om 
een goede en gezonde club te dienen meld 
je dan aan via de digitale snelweg. 
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en honden met een ‘diepe’ borstkas zoals 
de Ierse setter en Dobermann. Ook Bas-
sets hebben er aanleg voor) lopen door 
het eten van ijs een groter risico. Hoe dit 
komt is niet bekend.

 
•  Veel ijs (of heel koud water) tegelijk kan bij 

honden die daar gevoelig voor zijn, voor 
misselijkheid en diarree zorgen. (Je ziet 
dit ’s winters ook vaak bij honden die veel 
sneeuw of ijs eten). Ook in dit geval geldt 
dat overgeven en diarree snel uitdroging 
kunnen veroorzaken als het warm is.

 
•  Vooral zelfgemaakte ijsjes zijn erg hard. 

Bij het afbijten en kauwen hiervan kun-
nen de tanden en kiezen van een hond 
beschadigen. Ook kunnen er scherpe 
randen aan het ijs zitten waar de hond 
zijn bek en tong aan kan snijden.

•  IJs direct uit de vriezer kan erg koud zijn en 
daardoor aan de lippen en tong van je hond 
vastvriezen. Omdat je hond dit niet snapt 
zal hij niet wachten tot het vanzelf weer los-
laat maar zich lostrekken. Hierdoor kunnen 
wondjes op de tong en lippen ontstaan.

•  Geef je hond niet te veel ijs per keer. 
Kleine honden hebben in verhouding veel 
oppervlakte ten opzichte van hun inhoud. 
Dat betekent dat ze relatief snel afkoelen 
en moeilijker warm blijven. Stel, je geeft 
je hondje van 7 kilo een raketijsje van 
55 gram. Dat lijkt niet zoveel, maar als je 
het vergelijkt met een mens zou iemand 
van 70 kilo dus 10 van deze ijsjes moe-
ten eten voor hetzelfde effect. Daarnaast 
blijven mensen makkelijker warm door 
een andere verhouding. Zelfs op warme 
dagen kan een kleine hond het dus flink 
koud krijgen van teveel ijs in één keer.

Krijgt jouw hond
een ijsje?

Is ijs gezond of juist slecht voor honden?
Zomer in Nederland. De ene dag is het 
koud, de volgende dag boven de dertig 
graden. Terwijl we zitten te puffen komen ze 
op Facebook en Instagram weer langs; de 
foto’s van honden die een lekker ijsje eten 
met hun familie, en allerlei recepten om zelf 
hondenijs te maken. En natuurlijk kunnen ook 
de voerproducenten niet achterblijven; er zijn 
intussen allerlei merken hondenijs te koop.

Maar meteen komen ook de berichten die 
beginnen met ‘Je mag je hond nóóit ijs ge-
ven want…’ tevoorschijn. Maar hoe zit dat 
nu eigenlijk? Is ijs echt zo slecht voor hon-
den of valt het allemaal wel mee?
Zoals het gezegde luidt; ‘Waar rook is, is vuur’. 
Er zijn dus inderdaad wel degelijk dingen 
om rekening mee te houden als je je hond 
een ijsje wil geven. Hieronder vind je de do’s 
en don’ts op een rijtje.

 •  (Room)ijs voor mensen is bijna altijd ge-
maakt van koemelk. Hier zit lactose in 
die voor veel  honden moeilijk te verteren 
is. Ze kunnen hier maag- en darmklach-
ten van krijgen en als gevolg daarvan 
gaan overgeven of diarree krijgen. Juist 
met warm weer maakt dat de kans op uit-
droging groot.

•  Geef honden NOOIT light-ijs voor mensen. 
Hier zitten zoetstoffen in die voor je hond 
gevaarlijk of zelfs dodelijk kunnen zijn. 
Vooral aspartaam en xylitol zijn gevaarlijk.  
Ook ijsjes met een laagje chocola en cho-
colade-ijs zijn op zijn minst niet gezond 
voor honden, en bij een hoog gehalte aan 
chocola gevaarlijk.

•  Honden die aanleg hebben voor een 
maagtorsie (ook wel maagkanteling ge-
noemd. Dit zijn vooral de grote honden 
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•  In ijs dat geschikt is voor mensen zit veel 
suiker en/of vet, en dus veel extra calorie-
en. En ook in ijs voor honden en zelfgemaakt 
ijs kunnen veel voedingsstoffen zitten. Geef 
je hond ook om deze reden niet teveel.

 
Do’s

•  Geef liever een beetje (geiten)yoghurt- of 
waterijs. Hier zit minder/geen lactose in. 
Dus liever geen gewoon (room)ijs.

•  Kijk heel goed wat er in het ijs zit dat je 
je hond geeft. Let vooral op kunstma-
tige zoetstoffen en chocola. In gekocht ijs 
voor honden zitten soms veel conserveer-
middelen, kleur- en smaakstoffen.

•  Geef je hond een klein beetje ijs per keer 
(in verhouding tot zijn lichaamsgewicht!). 
Dat voorkomt maag- en darmproblemen, 
onderkoeling en een vergroot risico op 
maagtorsie.

•  Geef je hond het ijs op zo’n manier dat 
het opgelikt moet worden en niet in grote 
stukken gegeten kan worden. Ook dit 
voorkomt maag- en darmproblemen, 
schade aan tanden en kiezen en verwon-
dingen in de bek. Je kunt dit heel goed 
doen door zelf ijsjes te maken in een Kong 
(Foto Angela Bruynswyck) of vergelijkbare 
speeltjes die je kunt vullen. Je maakt 
hiervoor het gaatje onderin het speeltje 
dicht met bijvoorbeeld een klein stukje 
brood dat je een beetje vochtig maakt en 

een beetje kneedt. Vervolgens kan je een 
recept voor ‘hondenijs’ opzoeken of één 
van de suggesties hieronder gebruiken 
en dit in het speeltje doen. Je zet het in 
een beker (die ertegen kan) in de vriezer 
en na een paar uur heb je een ijsje.

•  Spoel een zelfgemaakt hondenijsje af 
met koud water of laat het heel even 
staan voor je het aan je hond geeft. Hier-
door kan het ijs niet aan de tong en lippen 
van je hond vastvriezen.

•  Als je hond gevoelig is voor het krijgen van 
overgewicht, maak dan ijsjes met ingre-
diënten waar weinig calorieën in zitten of 
geef hem wat minder voer in zijn etens-
bak. Of maak het ijsje met een deel van 
zijn maaltijd!

•  Een ‘verantwoord’ hondenijsje is op een 
dag dat het te warm is om ver te wande-
len een leuke en lekkere afleiding voor je 
hond. Als je een Kong gebruikt en er naast 
vloeistof ook nog wat brokjes, stukjes 
fruit of groente in doet is het meteen een 
klein hersenwerkje omdat je hond moet 
bedenken hoe hij die er uit gaat krijgen.

  
Een aantal voorbeelden

•  Als je hond tegen een klein beetje lac-
tose kan; stukjes fruit en (geiten)yoghurt. 
Geen rozijnen, krenten of druiven.

•  Stukjes groente (bijvoorbeeld komkom-
mer, wortel, wat gekookte sperzieboontjes) 

met afgekoelde, liefst zoutloze bouillon.
•  Gemalen (vers) vlees. Let dan wel op dat 

het niet te lang blijft liggen in verband 
met bederven.

•  Kleine hondensnoepjes, een gedeelte van 
de maaltijd, in water met een heel klein 
scheutje vruchtensap.

•  Ongezoet vruchtensap of appelmoes.
•  Gekookte rijst met stukjes vlees of kip.

Is een ijsje nodig?

Is het nu nodig om je hond op een warme 
dag een ijsje te geven? Nee, zeker niet. Uit 
wetenschappelijk onderzoek is gebleken 
dat het eten van ijs bij ons mensen eigenlijk 
alleen een psychologisch effect heeft; zo 
gauw er veel voedingsstoffen in het ijs zitten 
wordt de tijdelijke verkoeling in je mond en 
keel al opgeheven door de extra warmte die 
het kost om dit te verteren. Zeer waarschijn-
lijk werkt dat bij een hond net zo.

Het belangrijkste op een warme dag is een 
plek in de schaduw, een lekkere frisse bak 
water en niet te veel doen!
Fijne zomer!
 
Dit artikel is geschreven door Krista te Vaan-
holt, gedragstherapeut voor honden.
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Zonoses: ziektes 
die je van je hond 
kan krijgen

Ziekte van Weil (Leptospirose)
Leptospirosis is een ziekte die met name bij 
honden voorkomt maar ook mensen en an-
dere dieren kan besmetten. Het is een ern-
stige, soms dodelijke  bacteriële infectie met 
een bacteriesoort die we spirocheten noe-
men. De ziekte van Weil komt in heel Europa 
voor, dus ook in Nederland. Verspreiding 
van de ziekte vindt plaats via de urine van 
besmette honden. Bijvoorbeeld door likken 
of snuffelen van hond tot hond, via besmet 
stilstaand (drink)water of voer, of vochtige 
bodems (modder).

Bij mensen verloopt de ziekte van Weil bij 
iedereen anders. Sommige mensen merken 
weinig van de ziekte. Maar de ziekte kan ook 
levensbedreigend zijn. De eerste fase duurt 
4 tot 7 dagen en gaat gepaard met koorts, 
hoofdpijn en spierpijn. Ernstige complicaties 
zoals plotseling nierfalen, geelzucht, hartrit-

mestoornissen, bloedingen en shock komen 
ook voor in deze fase. De tweede fase duurt 
4 tot 30 dagen en gaat gepaard met het ver-
dwijnen van de bacteriën uit het bloed en de 
meeste weefsels. Men kan dan last hebben 
van ontsteking van de voorste oogkamer, her-
senvliesontsteking, hersenontsteking en ont-
steking van het ruggenmerg. Leverproblemen 
die in de eerste fase zijn ontstaan kunnen 
voortduren in deze fase.

Schurft
Schurft is ook een zoönosis. Eigenaren die 
intensief contact hebben met hun huisdier 
kunnen gemakkelijk de infectie overnemen. 
Echter de mijt heeft wel een voorkeur voor de 
hond. Daarom als de hond wordt behandeld 
verdwijnt de jeuk meestal vanzelf bij de eige-
naar. Vaak zie je rode plekjes op de armen. 
Door de jeuk aan de armen zal er veel gekrabt 
worden. In dat geval is een bezoek aan de 

Zoönoses zijn ziektes die van dier op mens 
over kunnen gaan. De overdracht van dier op 
mens kan plaatsvinden via aanraken maar 
ook via de lucht. Gelukkig worden de meeste 
honden in Nederland goed verzorgd en ge-
vaccineerd en hoef je dus niet direct in paniek 
te schieten de volgende keer dat jouw hond je 
gezicht komt likken. Wees alleen alert op de 
signalen en bij twijfel ga naar de dierenarts.

Hondsdolheid (rabiës)
Hondsdolheid (ook wel rabiës genoemd) is 
een virusinfectie van de hersenen. Het virus 
wordt overgedragen door besmette dieren en 
in 99% van de gevallen zijn dit honden. Dit is 
een zeer ernstige infectie van het zenuwstel-
sel. De ziekte wordt veroorzaakt door een vi-
rus en is dodelijk. Symptonen zijn Griepach-
tige verschijnselen, hyperactiviteit, krampen 
en verlamming. Het virus wordt meestal over-
gebracht via speeksel van een besmet dier. 

Bijvoorbeeld als een persoon door een dier 
gebeten wordt.

Gelukkig komt hondsdolheid op dit moment 
nagenoeg niet voor in Nederland. In de rest 
van de wereld echter wel. Als je op vakantie 
gaat zorg dan dat je je hond vaccineert tegen 
rabiës!

Ringworm (schimmel)
Schimmelinfecties komen vaak voor bij de 
hond en kat en zijn erg besmettelijk tussen 
dieren onderling, maar ook tussen dieren en 
mensen! De klachten kunnen varieren van 
kale plekken, korstjes en schilfers op de huid, 
een rode huid en soms jeuk. Het zijn aspeci-
fieke klachten. Als je zelf rode ronde plekjes 
of plekken op de huid hebt die jeuken en ruw 
zijn is het raadzaam je huisarts te raadple-
gen. Ringworm is gelukkig goed te genezen.
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huisarts nodig om de diagnose te stellen. 
De mijt is gelukkig niet in staat zich voort 
te planten op de mens en de infectie loopt 
dood: na een week of 4 zal de infectie over 
zijn.

Spoelworm
Spoelwormen komen bij de hond vaak voor. 
Zo’n 20 procent van de Nederlandse bevol-
king heeft ooit contact gehad met spoel-
wormen. Vaak gaat de aandoening onopge-
merkt voorbij, soms treden er klachten op 
als buikgriep, hoesten, spierpijn of algehele 
malaise. Een buitengewoon ernstige vorm, 
die gelukkig zeer zelden voorkomt, is de lar-
va migrans in het oog, die tot gezichtsverlies 
kan leiden. Vooral kinderen lopen gevaar bij 
contact met besmette grond (Uit recentelijk 
onderzoek in Utrecht is gebleken dat 25% 
van de parken en 59% van de openbare 
zandbakken met deze wormeieren besmet 
zijn!).

Giardia
Giardia is de meest voorkomende maag-
darmparasiet bij honden. Een Giardia-in-
fectie is zeer besmettelijk en kan bovendien 
van dier op mens worden overgedragen. Het 
is een ziekte die over de hele wereld voorkomt 
en waarbij diarree het belangrijkste ziektever-
schijnsel is. Mensen van alle leeftijden kunnen 
een infectie met Giardia krijgen maar het zijn 
vooral kinderen tussen de 5 en 14 jaar die 
Giardia krijgen. Een infectie met Giardia hoeft 
geen klachten te geven maar als er klachten 
zijn komen die vaak in perioden. Daartussen 
hoeft iemand geen of bijna geen klachten te 
hebben. De verschijnselen die kunnen optre-
den zijn diaree, winderigheid, vettige ontlas-
ting, buikkrampen en misselijkheid. Een infec-
tie met Giardia gaat vaak vanzelf over, maar 
aangeraden wordt om toch te behandelen 
met antibiotica.

Bron: de Uitgelatenhond

Overmatig 
blaffen afleren

Niemand kan verwachten dat een hond 
nooit blaft. Dat is even zo onredelijk om te 
verwachten dat een kind nooit praat. Maar 
sommige honden hebben een overdreven 
blaf gewoonte. Als dat een probleem is met 
jouw hond, is het belangrijk om uit te zoe-
ken wat de oorzaak is van het vele blaffen. 
Als je eenmaal weet waarom hij blaft, kunt 
u beginnen om zijn geblaf probleem te be-
handelen.

Waarom blaffen honden?
Territoriaal/Beschermend: Wanneer  een per- 
soon of een dier in de buurt komt van het 
gebied dat jou hond ziet als zijn grondge-
bied, kan het tot overmatig blaffen leiden. 
Als de dreiging dichterbij komt, wordt het 
blaffen vaak luider. Jouw hond zal alert en 
zelfs agressief kijken tijdens dit soort blaffen.
Alarmerend/Angst:  Sommige honden 
blaffen als reactie op geluiden of objecten 

die hun aandacht trekt of waarvan ze schrik-
ken. Dit kan overal gebeuren, niet alleen op 
hun eigen territorium.
Verveling/Eenzaamheid:  Honden zijn roe-
del dieren. Honden die voor lange periodes 
alleen gelaten worden, zowel in het huis of 
in de tuin, kunnen zich gaan vervelen of zich 
ongelukkig gaan voelen. Blaffen kan dan 
een manier zijn om zichzelf bezig te houden 
of als uiting van stress. Ze vertonen meestal 
ook andere symptomen zoals vernielzucht, 
onrust, depressie en onzindelijkheid.
Begroeting/spel:  Sommige honden heb-
ben de neiging om veel te blaffen als ze op- 
gewonden en blij zijn wanneer ze een persoon 
of andere hond tegenkomen. Het is meestal 
een vrolijk blafje, dat gepaard gaat met een kwis-
pelende staart en soms springen.
Aandacht:  Honden kunnen ook blaffen om- 
dat ze iets willen, zoals naar buiten gaan, 
spelen, eten of jouw aandacht.
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Algemene tips om blaffen af te leren
Het afleren van blaffen zal veel tijd en moeite 
vergen en vooral ook een consequente aan-
pak. Het zal niet over een nacht ijs gaan, dus 
wees geduldig! Met de juiste technieken zul 
je na enige tijd vooruitgang zien. Hier zijn een 
paar algemene tips om te onthouden wan-
neer je begint met trainen.

Schreeuwen stimuleert je hond alleen maar 
om meer te blaffen omdat hij denkt dat je 
mee doet. De eerste regel is dat je je hond 
op een rustige maar assertieve manier aan-
spreekt. Leer je hond het woord “stil!”, hij zal dit 
snel genoeg oppakken wanneer hij in het begin 
telkens beloond wordt met iets lekkers zodra hij 
stil (ook al is dit maar een paar seconden).

Een vermoeide hond is een rustige hond. Als 
jouw hond blaft wanneer hij alleen is, put 
hem dan uit voordat je gaat. Maak een lange 
wandeling, laat hem lekker rennen of spelen 
met de bal.
Sta niet toe dat het blaffen maar gewoon 
wordt. Hoe langer een hond iets doet, hoe meer 
ingebakken het wordt. Tijdens blaffen komen 
er chemische stoffen vrij in de hersenen die de 
hond een prettig gevoel geven. Behandel het 
blaf probleem daarom zo snel mogelijk.

Corrigeren en belonen
De beste oplossing tegen blaffen is de hond 
te negeren en vervolgens hem leren wat hij 
wel moet doen. Als hij stil is krijgt hij aan-
dacht en beloningen en als hij blaft wordt 
hij genegeerd. Daarnaast kun je een aversie 

tegen blaffen creëren door hem te corrige-
ren zonder dat hij in de gaten heeft dat jij de 
gever bent van de correctie. Denk aan een 
water pistool, een blikje met kiezelsteentjes 
die je zijn richting op gooit of gebruik een an-
der geluid waar de hond van schikt. Om er 
voor te zorgen dat de hond niet alleen stopt 
met blaffen in jouw aanwezigheid, is het van 
groot belang dat je de hond alleen corrigeert 
met deze middelen wanneer hij niet ziet dat 
jij het doet. De correctie moet op de eerste 
blaf volgen en consequent worden toege-
past. Het gewenst gedrag moet ook syste-
matisch worden beloond.

Blaffen op commando
Een hond die veel blaft kan leren om op 
commando te blaffen en vervolgens ook op 
commando stil te zijn. Pak een speeltje die 
je hond erg graag wil hebben, verstop deze 
achter je rug en wacht tot je hond gaat blaf-
fen om het speeltje. Zodra hij geluid maakt 
gooi je het speeltje naar hem toe. Herhaal 
dit een paar keer tot dat de hond snapt wat 
de bedoeling is. Het blaffen levert hem het 
speeltje op. Zodra je zeker weet dat je hond 
gaat blaffen om het speeltje ga je er een com-
mando aan koppelen. Op het moment dat je 
het speeltje naar je hond wilt gooien zal hij op-
houden met blaffen, op dat moment ga je het 
commando voor stil zijn gebruiken.

Blaffen wanneer de hond alleen thuis is
Honden zijn roedeldieren en voor vele valt 
het niet mee, alleen thuis blijven. Sommige 
honden proberen door middel van veel te 

blaffen en huilen er voor te zorgen dat hun 
baas weer thuis komt. Verlatingsangst leer 
je niet zo maar af, dit moet langzaam opge-
bouwd worden. Wanneer je het huis verlaat 
geef hem dan 10 minuten van te voren geen 
aandacht meer. Hetzelfde geldt als ze thuis-
komen: negeren, niet praten, niet aaien, niet 
kijken, niks. Zo begrijpt de hond, dat zijn 
blaffen de baas niet terug heeft gebracht. Hij 
heeft namelijk geblaft terwijl je weg was en 
hij wordt hiervoor geprezen door je aandacht 
als je thuiskomt. 

Territoriaal geblaf
Omdat dit type geblaf vaak wordt veroor-
zaakt door angst of een waargenomen be-
dreiging, kan het verminderd worden door 
het beperken van wat je hond ziet. Als hij in 
een omheinde tuin verblijft, gebruik dan een 
hoog houten hek inplaats van een hek waar 
hij doorheen kan kijken. Binnenshuis kun je 
de toegang tot ramen beperken of bedek ze 
met bijvoorbeeld vitrages (doe in ieder ge-
val de gordijnen dicht als je weg gaat). Dit 
is vooral in het begin van belang. Zodra de 

gewoonte om te blaffen is verminderd kun 
je verder trainen met meer toegang tot zicht 
naar buiten. Zodra de hond blaft doe je de 
gordijnen dicht, is hij stil kunnen de gordij-
nen weer open.

Blaffen vanaf het Balkon
Als een hond gaat blaffen naar ander hon-
den of voorbijgangers vanaf het balkon is 
hij simpelweg het huis aan het bewaken of 
zijn dominantie aan het vertonen. Ten eerste 
omdat hij op mensen en honden neerkijkt. 
Omdat mensen ook weg/verder lopen leert 
de hond dat zijn blaffen heeft geholpen. Je 
kunt dit gedrag afleren door de hond te ver-
bannen van het balkon of er de eerst perio-
des altijd bij te blijven. Zodra iemand voorbij 
loopt ga je de hond afleiden met een speeltje 
of iets lekkers, zorg dat hij niet de kans krijgt 
om te blaffen. Blijf de hond belonen voor het 
stil zijn. Hiermee zorg je er voor dat de hond 
positieve associaties ontwikkeld wat betreft 
voorbijgangers. Deze zelfde methode kun je 
ook toepassen op straat. 
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Ik ben Natascha in ’t Groen en 

woon samen met mijn kinderen, Tim 

en Suze en onze boxer in Ulvenhout. 

Ik heb een kantoorbaan en vind het 

heerlijk om voor en na werktijd met 

onze hond naar het bos te gaan. We 

wonen om de hoek van een honden-

losloopbos, daar zijn we dan ook vaak te 

vinden.

Hoe heet uw hond?

Pip (Houwaert’s Owella)

 Waarom heeft u voor een boxer geko-

zen en zou u in de toekomst weer voor 

een boxer kiezen?

Ik heb altijd een zwak gehad voor dit ras en 

zal dat altijd blijven houden. Ze zijn zo lekker 

enthousiast, vrolijk, levendig, actief, maar vooral 

super lief. Eens een boxer, altijd een boxer.

Heeft u eerder boxers gehad?

Ik ben als kind opgegroeid met boxers. We heb-

ben een gele en een gestroomde gehad. Voor 

mijzelf is dit mijn eerste hond.

 

Is de kleur en het geslacht van belang?

Een gele boxer had eigenlijk onze voorkeur, maar in het 

nest waren enkel gestroomde boxers. Kees heeft een keer 

tegen ons gezegd: “Wanneer je straks jouw pupje mee 

naar huis krijgt, is dat voor jullie het allermooiste hondje.” 

Hij had gelijk, na het 1e “puppy uitstapje” waren we 

verkocht en helemaal verliefd op onze Pip.

Vind u de activiteiten leuk die we organiseren? 

Heeft u andere leuke ideeën wat we zouden 

kunnen doen?

De trainingen op maandagavond en de trainings-

week vorig jaar augustus vonden we super leuk. 

Verder hebben we nog geen deel genomen aan 

andere activiteiten.

Wat vind u van het clubblad?

Het clubblad vind ik altijd leuk om te lezen, 

maar de mooie foto’s van de boxers spreken 

me toch altijd het meest aan.

Van wie 
is die boxer?

Past het karakter bij de hond en is deze 

geworden zoals u verwacht had?

Het karakter van Pip pas perfect in ons gezin. 

Ze is een super lieve hond, ze is een pit-

tige tante, maar luistert toch goed naar alle 

gezinsleden.

Wat is de reden waarom u traint met 

uw hond?

Ik ben gestart met trainen, omdat ik het belang-

rijk vond, dat Pip de basis commando’s leerde. 

Nu na bijna 1 jaar training vinden we het vooral 

heel erg leuk om samen te trainen en train ik om 

te leren hoe ik beter met haar kan omgaan. 




