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Deze maand een klein feestje: We zitten alweer een jaar op onze nieuwe locatie! 
Wat vliegt de tijd en wat hebben we toch een prachtig plekje. De afgelopen zomer 
hebben we heerlijk buiten kunnen trainen waarbij ik iedere keer te horen kreeg: 
het is zo knus en gezellig hier. En natuurlijk met slecht weer lekker droog binnen 
trainen. Dus al met al, een plekje waar we allemaal nog heel lang van hopen te 
genieten! 
En dan is het jaar alweer bijna voorbij….wat is het voorbij gevlogen en wat hebben 
we een hoop gedaan. Vele, vele, vele pupjes zijn er geweest op de puppytraining, 
die ik mede dankzij Margreet en Rosanne zo vaak mogelijk door kon laten gaan en 
waarbij men zo snel mogelijk in kon stromen. De vele groepen met vaste cursisten 
die al jaren bij ons trainen, gewoon omdat het gezellig is en leuk om even een 
uurtje intensief aan je hondje te besteden. Weer leuke workshopdagen hebben we 
gehad en natuurlijk onze Spelletjesdag! Het was even zoeken, maar wat was het 
een succes!!! En niet te vergeten vanaf dit jaar is het mogelijk om snacks voor je 
hond bij ons te kopen! Wat een gemak, zo mee te nemen na je les.  
Het is echt weer een heerlijk jaar geweest met vernieuwingen maar ook 
ouderwetse gezelligheid.  
En dan gaan we langzaam naar de feestdagen toe en loopt het jaar tot zijn einde. 
Volgend jaar weer een hoop plannen, nu nog de tijd vinden om het allemaal in te 
plannen. Want achter de schermen wordt er altijd hard gewerkt. Workshops, 
lezingen, theorie-week en natuurlijk weer een Spelletjesdag! 
Ik wil iedereen voor het afgelopen jaar ontzettend bedanken voor jullie vertrouwen 
in de hondenschool. Ik hoop dat ik jullie weer heb kunnen inspireren om lekker met 
je hondje bezig te blijven, want dit verdienen ze gewoon. Een gehoorzame hond is 
vooral een blije hond! Blijf lekker bezig en ik hoop jullie ook weer in het nieuwe jaar 
te zien! 

 

Vuurwerk Informatieavond 
 
Vele cursisten zijn in de afgelopen jaren al geweest op de vuurwerk informatieavond die wij wederom samen met 
Dierenkliniek Emmeloord organiseren. Tijdens deze avond wordt er verteld over gedrag bij honden, hoe men met 
angst om kan gaan en vooral hoe je dit kunt voorkomen helemaal volgens de laatste inzichten  
(Yvonne Bugel-Jansen, gedragstherapeut). Ook zal er een uitleg worden gegeven over de ondersteuning van 
medicatie bij angst of om in te zetten als training om angst tegen te gaan (V. ter Braake, dierenarts).  
Kom ook en leer hoe vooral het baasje kan zorgen dat Oud en Nieuw ook voor de hond een feestje kan zijn! 
 

Deze avond zal plaatsvinden op dinsdag 6 december 2016 om 19.00 uur op de Dierenkliniek in Emmeloord 

en is geheel kosteloos! 
 

Aanmelden kan via gezelschapsdieren@dierenkliniekemmeloord.nl of via info@dogeyes.nl 
 
 
 
 

mailto:gezelschapsdieren@dierenkliniekemmeloord.nl
mailto:info@dogeyes.nl
https://www.facebook.com/Hondenschooldogeyes/


Kleedjes mee! 
 
Denken jullie er allemaal aan nu we weer binnen in de 
schuur trainen om je eigen kleedje mee te nemen voor je 
hond? Niet zo’n grote moeite, net zoals je riem, die vergeet 
je ook niet. Mocht het een keer gebeuren dat je je kleedje 
vergeet ligt er altijd wel iets op de hondenschool. Maar het 
is niet de bedoeling dat die iedere keer standaard gebruikt 
worden. Er gaan dan zoveel geuren opzitten dat het lastig is 
voor de volgende hond om er op te liggen. En dan is het 
idee van een eigen plek met eigen geur ook weg. Dus een 
lekker dik fleecekleed, of een gewoon vetbed (ik zie ook 

hele handige douchematjes 
voorbij komen!).  
Het is echt te koud voor je hond 
om nu op de koude betonnen 
vloer te liggen, dus kleine moeite, 
groot plezier!! 

 Modderige wegen 
 

Met dit slechte weer en het oogsten zijn vele 
buitenwegen vies. Niet iedereen is hier aan gewend, 
dus pas op! Bij regen voorzichtig rijden want door de 
klei kan het glad worden! Laat tegenliggers rustig 
passeren bij de ingangen van de boerderijen. Zo 
blijven de wegen (en de bermen!) ook beter!  
 

Theorielessen 
 

De theorielessen hebben helaas nog geen doorgang 
kunnen vinden. Om nu deze winter iedereen ruim 2 

uur in een koude schuur stil te laten zitten is 
misschien ook niet zo’n goede oplossing. Totdat we 
een andere oplossing hebben schuiven ze toch maar 

op naar het voorjaar!  

 
 

!!! Hondensnacks !!! 
 

Bij velen van jullie inmiddels wel bekend: Niet meer speciaal naar de dierenwinkel, maar  
gewoon na je les meenemen: geschikte hondensnacks voor je hond! Voor jong en oud! 

Het probleem van de meeste mensen als ze de snacks op de hondenschool zien liggen: “Oeps portemonnee 
vergeten”. Geen probleem, onze eigen cursisten mogen ook per bank betalen!!  Vele gingen je al voor met een 

makkelijke bankieren app op de telefoon om de snacks af te rekenen. Of gewoon thuis overmaken is ook mogelijk. 
Dus geen contant geld mee is geen probleem!   

Speciaal voor de feestdagen: 

 
 

Snackpakket klein 
incl speeltje 

€ 6,50 
 
 

Een leuk cadeautje voor je 
hond voor in de schoen of 

onder de boom! 
Een pakket met diverse 

gedroogde snacks en een 
speeltje. Bekijk voorbeelden 

op de hondenschool! 

 
Snackpakket groot 

incl speeltje 
€ 9,50 

 

 
Buffel luchtpijp gedroogd 

 
Zak 5 stuks 

 
€ 4,00 

Cheweez Zak 10 stuks € 4,00 
Pensstaafjes gedroogd Zak 500 gram € 7,00 
Ruderstaarten (hard!) Per stuk € 1,50 
Kippenpoten gedroogd Zak 200 gram € 3,50 
Zalmhuiden zonder vet gedroogd 2 stuks € 2,50 
Prins worst (als trainingsbeloning!) Per stuk € 2,30  

 



Parkeren 
Dikke bandensporen door het gras: ja ook dat zien we regelmatig helaas op de parkeerplaats van de hondenschool. 
Ik snap best dat het soms wat vol is, maar met een klein beetje moeite is het gras langs de parkeerplaats én langs de 

oprit gewoon goed te houden als iedereen daar rekening mee houdt en parkeert én rijdt over de verharding.  
Hoe meer bandensporen in het gras, hoe moeilijker de regen weg kan lopen naar de sloot. Dus graag rekening mee 
houden! Laat ook zeker weer met dit slechte weer, tegenliggers voorgaan bij de inhammen bij de boerderijen. Zo 

blijven de bermen ook fatsoenlijk.  
 

 
Wij feliciteren onze vaste 
cursisten Hilde en Sander  
met de geboorte van hun 
prachtige dochter Saar! 
Veel geluk met haar! 

Feestdagen Dog Eyes 
 

Er zijn geen lessen op:  

5 december ivm Sinterklaas  
6 december ivm de lezing over vuurwerk 

En ivm de feestdagen is de hondenschool gesloten van 
24 December 2016 t/m 8 Januari 2017 

 

 
Data Workshops 2017 

28 Januari 2017  
Workshop “Kom hier” deel 1  

Graag willen dat je hond komt na één keer roepen als 
hij losloopt? Tijdens deze workshop krijg je diverse 
handvaten om dit goed aan te leren! 

4 Februari  
Workshop “Kom hier” deel 2 

Het vervolg op deel 1! Afgelopen zomer hebben we 
met een hele leuke groep cursisten deel 1 gedaan. Nu 
voor meer verdieping en afleiding deel 2! 

25 Februari  
Workshop “Braintraining” 

Tijdens de lessen maken we al veel gebruik van 
braintraining (hersenwerk). Deze middag is uitermate 
geschikt voor iedereen die graag meer ideeën op wil 
doen en zijn hond mentaal wil uitdagen! 

Alle workshops vinden plaats op de hondenschool. De kosten voor de workshops bedragen €17,50 per baas/hond combinatie. 
Vol=vol dus geef je snel op via info@dogeyes.nl  

Privé begeleiding aan huis 
 

Steeds meer mensen vinden het prettig om voor 
specifieke problemen begeleiding aan huis te krijgen. Dit 
is altijd mogelijk. Voor onze eigen cursisten kom ik binnen 
de noordoostpolder, tegen een gereduceerd tarief, aan 
huis en zullen we aan de specifieke problemen werken 
die thuis voorkomen. Wil je hier meer info over? Neem 
contact op via info@dogeyes.nl  

Start nieuwe trainingen 
 

De Hoopers training zat afgelopen zomer vol. Nu in de 
winter is het lastig binnen te “hooperen” dus in het 

voorjaar gaan we hier weer mee verder.  
 

In januari zal er op zaterdagochtend 8.30 uur en op 
donderdagavond een nieuwe groep  
Basis Gehoorzaamheid 1 starten.  

Mensen uit de puppytraining die zich hebben opgegeven 
krijgen nog een uitnodiging, maar heb je interesse geef je 

snel op want vol=vol! 
 

Ook is er een plekje voor de Rally-O training op 
maandagvond om 20.00 uur. Dit is op een ontspannen en 
leuke manier met gehoorzaamheid bezig zijn door middel 

van het lopen van een parcours. 
 

Geef je op via info@dogeyes.nl  

Tweedehandsje? 
 
Zeker bij de puppy’s adviseer ik altijd een tuig aan te 
schaffen en vele cursisten zijn inmiddels blij hieraan 
begonnen te zijn! Maar die puppen groeien er zo snel uit! 
Het is vanaf heden mogelijk om je tuig en/of 
halsband/riem op te hangen op de hondenschool en te 
koop aan te bieden voor de volgende! Er zijn al heel wat 
tuigjes op die manier verkocht. Zo kunnen we elkaar een 
beetje helpen! Voor meer info neem contact met je 
instructeur op! 
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