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Wist u dat?


Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de homepage van www.pootjes.org.
Sommige mensen vinden dat Yvon best veel info zo weggeef. Dat vind zij niet erg. Liever iedereen
informeren en wijzer maken. En als andere hondenscholen het willen gebruiken: prima. Graag dan
met vermelding van pootjes. En anders is het zo. Liever “goed gejat dan slecht bedacht” .



Broodfokhandelaren ook steeds slimmer worden? Tegenwoordig zijn er veel uitplaatsgezinnen. Dit
zijn gezinnen die een nestje hebben en doen alsof het hun eigen puppies zijn terwijl de puppies uit
de handel komen. Hoe herkent u dit?
- Kijk op internet rond. Wat zijn de reacties? Wordt er in meerdere plaatsen dezelfde advertentie
geplaatst?
-Neem nooit een pup mee bij het 1e bezoek.
-Stel kritische vragen. Bv. Wat weet de fokker over de ouders/het ras/gezondheidstesten?
-Luister of de verkoper jou ook kritische vragen stelt.
-Is er een moederhond aanwezig? Zo ja: hoe ziet ze eruit? Is zij wel de moeder? Heeft ze
belangstelling voor de pups? Mogen de pups bij haar drinken?
-Als de moederhond ‘even’ weg is, is dit erg raar. Wacht dan tot ze terug is!
- De 1e 3 maanden van het leven van een hond zijn erg belangrijk voor het verdere leven van een
hond. De fokker heeft hierin een grote verantwoordelijkheid. Vraag na wat een fokker al met de
pup heeft gedaan!
-Kijk op de checklijst van fair pup (http://fairpup.nl/fairpup-check)
-Bij twijfel: koop geen hond. Liever later een pup dan het dierenleed in stand houden en jezelf
vaak met verdriet, kosten en ellende opzadelen.



Er 1,5 miljoen honden en 2,6 miljoen katten en 1,6 miljoen kleine huisdieren (konijnen, cavias) zijn
in Nederland. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een hond of kat in huis.



Pootjes.org de prijzen van de slow-feeders (anti-schrokbakken) blijvend heeft verlaagd? De small is
€ 12,50 en de large is € 20,-. De nieuwe serie large is € 15,-. De kwaliteit is goed, maar iets minder.



Pootjes.org flexlijnen (uittreklijnen) verkoopt met een automatische rem (werkt als een
autogordel) en die een lichtgevende brede band hebben. Bij de medium en large flexlijnen is er een
extra elastiek om de eerste schok op te vangen bij een directe stop. Veiligheid voor mens en dier!
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DOKS alle kammen en borstels voor iedere vacht verkoopt tegen leuke prijzen? Deze kammen en
borstels zijn ook bij Pootjes.org te koop.



Pootjes.org na de brand vorig jaar september weer een eigen leslocatie heeft! Op hetzelfde
terrein, maar helemaal achteraan op het terrein: de middelste "garagebox". Dus helemaal fijn .



Konijnen het echt niet fijn vinden als ze in hun nekvel worden opgetild? En dit voor meer dieren
geldt? Zie de nieuwsbrief van maart 2013.
(http://www.pootjes.org/images/nieuwsbrief%20maart%202013.pdf)



Op zaterdag 24 september komt Jannemarie, dierenosteopaat, naar Dokkum! Zie voor meer info
op pootjes.org. Er is nog plaats! Mis dit niet. Het is voor de gezondheid van pup tot oude hond
mooi om te zien wat er lichamelijk beter kan. Zie de ervaringen:
http://www.praktijkvoorpaardenosteopathie.nl/referenties/



Op woensdag 6 juli van 13.00 – 16.00 uur is in de Welkoop een dierenfotograaf aanwezig. De 1e
foto is gratis. Een nabestelling kost € 0,50 (e-mail) of anders € 1,-. Yvon is voor vragen aanwezig.

Gratis puppy wenbeurt bij Doks
Van harte gefeliciteerd met uw pas aangeschafte hondje. Een tijd van veel plezier met uw nieuwe
huisgenoot is aangebroken. Het is een genot om een jong dier te zien opgroeien naar zijn volwassenheid.
Maar dat opgroeien gaat niet helemaal vanzelf. Daar is inzet en tijd voor nodig van u als baas. Het is
belangrijk om u goed voor te bereiden op de komst van uw hond. Wij willen daaraan een kleine bijdrage
leveren met een gratis gewenningsafspraak.
Nogal wat honden brengen in hun leven regelmatig een bezoek aan de trimsalon. Kortharige en lang harige
honden komen voor een was- en kambeurt (labradors, rottweilers, herders etc). Kniphonden om hun vacht
in te korten (Shih tzu's, maltezers, doodles, jachthonden etc). En plukhonden om de dode haren eruit te
trimmen (spaniëls, bouviers, terriërs etc). Vergeet tot slot niet alle kruisingen die bij ons komen!
Wij doen ons best om uw hond een bezoek aan onze salon zo prettig mogelijk te laten ervaren. Maar dat
kunnen wij niet alleen. Het is belangrijk om uw puppy in de socialisatie fase (tot 12 weken en in ieder geval
voor het half jaar) met alle handelingen kennis te laten maken die in de verzorgingssalon plaats vinden. U
kunt daar thuis al veel aan doen, zonder dat het al te veel tijd kost.
Thuis oefenen
Zet uw puppy regelmatig op tafel. Kam hem een klein beetje (een paar korte streken alleen voor de
oefening). Geef hem een beloning in de vorm van iets lekkers dat hij anders nooit krijgt en zet hem weer op
de grond. Als u deze oefening herhaalt zult u zien dat uw hondje zich zal verheugen op de oefening. U doet
hem immers geen pijn en het levert iets heel lekkers op. U kunt de oefening daarna uitbreiden door zijn
pootjes op te tillen, in zijn bekje en in zijn oortjes te kijken en het geluid van een föhn te laten horen. En
vergeet weer de beloning niet. Laat op dezelfde stapsgewijze manier uw puppy met water kennis maken.
Bouw het rustig op; ga nooit verder dan waar uw hond aan toe is. En in het begin nooit langer dan een paar
minuten. Als uw hond angst toont, dan bent u misschien te snel gegaan. Ga dan even een paar stappen
terug. Maar vergeet nooit: tafel, kam/borstel, water, föhn = beloning.
De Puppywenbeurt bij de trimsalon
We zetten uw pup dan even op tafel, doen een paar kammetjes, misschien even de pony inkorten, nagels
knippen en dan naar huis met natuurlijk iets lekkers. Zo heeft uw hond als hij de volgende keer komt voor
een echte trimbeurt al op een prettige manier kennis gemaakt met de trimsalon.
Wij raden u aan om uw hond thuis, als hij aan deze behandeling gewend is, regelmatig, d.w.z. 1 x per week
te borstelen en te kammen zodat er geen klitten ontstaan en hem een pijnlijke behandeling in onze
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verzorgingssalon bespaard blijft. Heeft u toch moeite met het uit de klit houden van de vacht van uw hond
of twijfelt u of u de juiste kam/borstel heeft, vraag ons dan gerust om (kam-)advies.
Konijnen onder hypnose?
Wanneer een konijn op zijn rug wordt gelegd, dan blijft het doodstil liggen. Soms wordt gedacht dat het
konijn ‘onder hypnose’ is. Niets is minder waar. De bloeddruk en hartslag worden verlaagd en het dier
wordt slap, maar het konijn maakt alles bewust mee. Het is mogelijk een overlevingsstrategie. Een konijn is
immers een prooidier. Nooit doen dus. Ook niet voor medische handelingen!
Apporteren van stokken
Iedereen die bij mij op de hondenschool voor les is geweest weet dat ik waarschuw voor stokken. De hond
springt (te) enthousiast op en stok met als gevolg: splinters tussen de tanden/ kiezen of erger: in de
slokdarm, tanden en kiezen eruit, kapot verhemelte, kapot strottenhoofd en erger. Wat ook kan is dat u
zelf voorzichtig bent, maar dat de hond de stok van de buurhond wel wil gaan halen. Dat ik dit helaas niet
verzin blijkt uit onderstaand verhaal.
De Britse media stonden onlangs bol van het onderwerp stoktrauma bij honden. Aanleiding was het verhaal
over een hond in Glasgow die bij het apporteren van een stok gewond was geraakt. De Engelse
dierenartsenvereniging pakte het verhaal goed op en gaf aan hoe groot de risico’s zijn van stoktrauma. Hun
advies: Stop met het apporteren van stokken, gebruik veilig speelgoed.
Door al deze media aandacht kwam het probleem van stoktrauma goed onder de aandacht van het publiek.
Veel voorkomende verwondingen zijn splinters in de tong, maar ook ernstige perforatie van vitale organen.
Zo moest een Schotse Collie een spoedoperatie ondergaan om een stok van 15 cm te verwijderen die
vastzat in haar keel en haar tong en haar stembanden had beschadigd. De eigenaar van de hond had
aanvankelijk geen idee wat er aan de hand was en bezocht de dierenarts omdat de hond niet meer wilde
(kon) eten. Er was verder geen druppeltje bloed te zien geweest. Volgens de Engelse publicaties zijn
behalve de mond en keel ook de borst en de buik plekken waar verwondingen door een stok kunnen
optreden. De Raad van Beheer waarschuwt ook voor de gevaren van het apporteren van stokken.
Hieronder enkele ervaringen:
"Afgelopen zomer waren we op vakantie in Drenthe en de ouders van onze gastvrouw hadden een Border
Collie die ernstig verwond was geraakt door een stok. De stok was in zijn bek geknakt en had zijn hele
slokdarm en een belangrijke slagader doorboort. Volgens de dierenarts was het kantje boord."
"De Labrador liep vol in op een gegooide stok. Hij had een groot gat achter in de tong en de keel, ook een
slagader was geraakt. De hond is aan zijn verwondingen overleden."
"De Mechelse Herder probeerde een stok op te vangen met zijn bek. De stok kwam achter in de nek weer
naar buiten. Na veel operaties en hoge kosten heeft de hond het overleefd."
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Apporteren is samenwerken
Nu hoop ik dat u niet meer met de hond wil apporteren. Het is juist leuk als een hond apporteert, maar dan
wel veilig ! Er zijn speciale rubber levensechte nepstokken op de markt waar u veilig mee kunt
apporteren. En als een hond kan apporteren, leren we op de hondenschool veel meer zoals frisbeeën en
sleutels zoeken.
Iedereen een mooie zomervakantie gewenst!
Geniet van de zon, vrij zijn en leuke dingen doen. DOKS en Pootjes draaien de zomer gewoon door, dus u
bent van harte welkom.
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