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Even voorstellen
Hondentrimsalon DOKS
Hinke Vlasma
Wij, Hinke Vlasma en Yvonne van Weeghel, willen u via deze nieuwsbrief op
mr. J.P. Miedemastr. 50 de hoogte brengen van leuke, interessante en bijzondere informatie over dieren.
9103NG Dokkum
U ontvangt deze nieuwsbrief 1 x per 2 á 3 maanden. Wij wensen u veel
06-47871226
leesplezier!
doks@live.nl
www.trimsalondoks.nl

Hondenschool
www.pootjes.org &
Tinley gedragstherapie
voor dieren
Yvonne van Weeghel
Finneblomstrjitte 1
9101 EM Dokkum
0519-572102
info@pootjes.org
www.pootjes.org

Wie is Hinke Vlasma?
Samen met mijn man, twee
kinderen en zeven hondjes
woon ik met veel plezier in
Dokkum. Ik ben een trimsalon
begonnen omdat ik gek ben
op honden in alle soorten en
maten. Met mijn trimdiploma
kan ik op een positieve manier
bijdragen aan het welzijn van
dieren. En omdat ik het leuk
vind om de dingen die ik leer
weer door te geven zei ik
meteen "ja" toen Yvonne me
vroeg of ik het leuk zou
vinden om samen met haar
een nieuwsbrief te maken. Ik
hoop dat ik veel dingen met u
mag delen.

Wie is Yvonne van Weeghel?
Mijn gezin bestaat uit Henk, de
man, Theo, de Hollandse herder,
diverse katten, konijnen en
muskuseend Kobus. Ik ben een
groot dierenliefhebber. Respect
voor dieren en hun natuurlijke
behoefte vind ik erg belangrijk.
Dit probeer ik in training en
gedragstherapie over te brengen
op mijn klanten: u dus ☺.
En, bezint eer gij begint. Er zou
dan heel wat minder dierenleed
zijn.
Zelf heb ik altijd herplaatsdieren.
Niet altijd de makkelijkste, maar
ik leer er veel van. Af en toe zal
ik hierover schrijven.

VAN ALLES

KONIJNENPARTY
Zaterdagochtend 31 maart 2012 is er een konijnenparty bij dierenkliniek Terpelân in Blije. Samen met (jo)uw konijn
ben jij/bent u van harte welkom.
Opgeven kan bij Terpelân:
www.terpelan.nl of telefonisch 0519-561322
Of kijk op de site van www.pootjes.org bij konijnen en lezingen voor meer informatie.

OPVANGADRESSEN GEZOCHT
Uit het onderstaande stuk, wat gelukkig heel goed is afgelopen, blijkt dat wij met spoed op zoek zijn naar goede
(tijdelijke) opvangtehuizen. Vorig jaar hadden we een Newfoundlander en nu dus een teckel. Wilt u ons: de
dierenarts, Hinke en Yvonne, en de hond of kat helpen, laat ons dit dan weten. Wij horen het graag van u! Namens de
gedumpte hond of kat alvast bedankt!

"De beschaving van een volk is te meten aan de mate van respect
waarmee ze met hun dieren omgaan." Ghandi

RICKY
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Soms ben je als hond
opeens ongewenst.
Het overkwam teckel
Rickie. Hij werd bij
de dierenarts gebracht
voor castratie omdat
hij vocht met de
andere teckels in huis.
De eigenaren besloten
om Ricky niet meer
terug te willen.
De dierenartspraktijk
in Dokkum belt met
Yvonne. Wat nu? In
overleg met de
dierenarts mag Ricky
de rest van de week

Ricky is sinds een paar weken bij mij, hij
begint al wat te wennen. Hij is dol op
wandelen, vooral rennen vind hij heel leuk.
Hij is van de week voor het eerst even los
geweest, kon hij lekker hard rennen met
mijn andere 2 hondjes.
Ricky had nog niets geleerd, dus we zijn
druk bezig hem te trainen. Hij kan al zitten
en blijven tot ik "vrij" zeg. Hij loopt keurig
naast aan de riem. Hij raakt soms wel een
beetje opgewonden en dan kan hij heel hard
blaffen, ik ben nu bezig hem te leren zijn
eigen emoties onder controle te krijgen. Hij
begint al steeds vrolijker te worden en hij

daar in de kennel
blijven logeren.
Maar, voor het
weekend moet een
nieuw huis voor hem
zijn gevonden. HELP!
In overleg met Hinke
hebben we besloten
om Ricky in de roedel
bij Hinke te plaatsen.
Dit ging goed. Hij
negeerde de andere
honden. Aanraken
mocht je hem niet. Hij
snauwde uit angst van
zich af. Zijn vacht
was dof en hij was,
zijn hele leven
lang,weinig gewend.
Zelfs een wandeling

was eng.
Gelukkig vonden we
snel een bazin voor
dit teckeltje van 3
jaar.
Hieronder haar
verhaal:

kwispelt ook steeds meer. Spelen kon hij niet, hij
werd steeds té opgewonden, waardoor hij ging
blaffen en zichzelf niet meer in de hand had. Nu
begint hij al te spelen zonder te blaffen, ook
samen met mijn andere hondjes begint hij nu
echt leuk te spelen.
Ricky is echt een hele vrolijke snuiter!! Ik moet
erg lachen om zijn lange neus, als die op de
grond komt is het net een stofzuiger. Ik ben erg
blij dat ik Ricky een thuis mag bieden, hij past
erg goed in de roedel.
T.

VAN ALLES Overmatig verharen
Hinke krijgt vaak
vragen over overmatig
verharen.
Hier zijn verschillende
oorzaken voor. De
meest voorkomende
oorzaak wordt
besproken.

SOFT TOUCH

De meeste honden
verharen alleen in de
ruiperiode overmatig.
In deze periode (lente
en herfst) wisselt de
vacht van zomer- naar

winteruitvoering en
andersom. In deze
periode zult u extra
moeten borstelen om
de hond door de rui
heen te helpen en zo
bent u zelf ook het
snelst van een huis
vol haar af.
Een aantal honden
verharen het hele jaar
door overmatig. Hier
is het normale ritme
in de ruiperiode
duidelijk ontregeld.

Weersomstandigheden
kunnen deze periode
grondig beïnvloeden,
maar ook het
overwegend
binnenshuis houden
van de hond, het
overdreven borstelen
van de vacht en
onaangepaste voeding
kunnen in dit ruiproces
hun invloed doen
gelden.

opnieuw. Hierdoor blijft
uw hond het hele jaar
door overmatig
verharen. Dit wordt ook
wel het "overborstelingseffect" genoemd.

borstel. Hierdoor
komt de huid tot rust
en kan het natuurlijke
ritme zich weer
herstellen. Dit kan
wel een half jaar
duren.
Wanneer uw hond
gewoon vreselijk aan
het verharen is in zijn
normale ruiperiode,
dan kan de volgende
procedure uitkomst
bieden, zodat de hond
eerder door zijn rui
heen is. Om de
aanwezige losse haren
sneller kwijt te raken,

Noteer alvast in uw
agenda!
Op zaterdag 23 juni
2012 organiseren wij
in samenwerking met
Stichting dj-imba een
cursus soft touch.
Meer hierover in een
volgende nieuwsbrief.

Overborstelingseffect
Het overmatig verharen
wordt in de meeste
gevallen veroorzaakt
doordat men structureel
te veel, te hard en te
lang is gaan borstelen.
Wanneer u te veel en
met te hard materiaal
borstelt haalt u niet
alleen dood haar weg,
maar ook het goede
levende haar. De huid
reageert hierop met het
aanmaken van nieuw
haar, telkens weer

doet u de hond in
bad. Was hem met
veel shampoo. Laat
dit enkele minuten
inwerken. Hierdoor
weken de dode en
bijna dode haren
los. Daarna spoelt u
de vacht goed uit

Hoe kunt u dit proces
nu keren?
Allereerst stoppen met
het borstelen van de
vacht in het ritme wat u
nu toepast. De vacht
voorlopig alleen 1 keer
per 2 weken doorborstelen met een
rubberen of haren

om hem vervolgens
droog te föhnen.
Tijdens het
droogföhnen kamt u
de vacht voorzichtig
door. U herhaalt
deze procedure na
ongeveer 2 weken
en in die tussentijd

borstelt u de vacht
uitsluitend met een
rubber of haren
borstel. Dit om een
overborstelingseffect
te voorkomen.

Vervolg overmatig verharen

De trimsalon kan u
helpen

REISMAND
Is uw kat bang als
de reismand wordt
gepakt? Dat is
makkelijk te
voorkomen. Maak
de reismand
onderdeel van uw
huis. Leg er een
lekker zacht kleed
in en gooi er
regelmatig een
snoepje in. Zo
vinden katten het
fijn om in hun
reismand te gaan.
Katten leggen net
als alle andere
dieren, dus ook
mensen,
associaties; dit
wordt klassieke
conditionering
genoemd. Als een
reismand alleen
tevoorschijn komt
als de kat naar de
dierenarts moet,
legt uw kat een
onaangename
associatie met de
reismand. Door van
de reismand een
fijne plek te maken,
leg je een positieve
associatie.

U kunt uw hond ook
door een trimsalon
deze behandeling
laten geven. Het
effect zal alleen maar
beter zijn aangezien
de meeste moderne
trimsalons in het bezit
zijn krachtige föhns
en/of waterblazers.
Met vooral die
waterblazers worden
alle op dat moment
loszittende haren uit
de vacht geblazen. De
kracht van de
waterblazers is erg
groot en niet
vergelijkbaar met een
handföhn, hierdoor
hoeft de
wasprocedure in de
meeste gevallen maar

één keer per rui
uitgevoerd te worden Het
belangrijkste aspect bij
voorkoming van
overmatige verharing is
de keuze van het materiaal
en de frequentie van de
borstelbeurten. Goedkope
borstels en kammen
hebben veelal geen goed
afgewerkte punten,
waarmee ze huid en haar
beschadigen. Ook
flexibiliteit van goedkope
borstels laat te wensen
over. Kies voor goed
materiaal wat net iets
duurder is, maar waar u en
uw hond jarenlang plezier
van hebben.
Weet u niet welk
materiaal/shampoo het
best geschikt is voor de
vacht van uw hond,
informeer dan eens bij
Trimsalon Doks.

Heeft u ook iets voor de nieuwsbrief?
Laat het ons vooral weten. Wellicht staat uw stukje volgende keer in de
nieuwsbrief.
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