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Haal méér uit je relatie met je hond!

Comeby, voor honden en eigenaren die meer willen!

https://comeby.nl/


Inhoud
03

04

06
 
09

16

17 

Inleiding 

Week van de KONG

Dinsdag 4 oktober

Dierendag

 in woonzorgcentrum

7 stappen voor meer

aandacht van je hond

tijdens de wandeling! 
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Wat je eet ben je zelf!

Oktober,

kennismakingsmaand! 



Op het voorblad heb ik mijn twee toppers geplaatst. Donna

en Peppa. Zij zijn mee geweest en hebben hun talenten laten

zien aan bewoners in een woonzorgcentrum te Hoogeveen.

Hierover lees je straks meer. 

We hebben weer een nieuw Comeby maandblad gemaakt vol

informatie met tips & tricks en onderwerpen die jou

aanspreken. Deel je vragen met mij en dan beantwoord ik ze

in de volgende editie.

Wil je jouw hond volgende maand op mijn voorblad

terugzien? Elke maand zet ik een hond in het zonnetje.

Stuur je foto en je verhaal erbij op en wie weet is volgende

maand jouw hond de mooiste hond van de maand!!
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Inleiding
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De week van de Kong!

In de maand september kon iedereen meedoen met 

"De week van de Kong". Een week lang informatie, tips

en 

inspirerende recepten in je mailbox. 

Heb je dit gemist? Niet erg hoor! Je kan je nog steeds

aanmelden en dan word je een week lang

ondergedompeld in "De week van de Kong". Alles voor

een blije hond!

 

https://comeby.nl/weekvandekong/
https://comeby.nl/weekvandekong/
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De week van de Kong!

5 dagen lang ontvang je elke dag mail met alle

handige weetjes over de Kong!

Waarom iedere hondeneigenaar een Kong in huis zou

Inspirerende recepten om je hond mee te verrassen.

      moet hebben.

 Ja, ik wil een week lang geïnformeerd 

 

en geïnspireerd worden met Kong recepten. 

https://comeby.nl/weekvandekong/
https://comeby.nl/weekvandekong/
https://comeby.nl/weekvandekong/
https://comeby.nl/weekvandekong/
https://comeby.nl/weekvandekong/
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Dinsdag 4 oktober Dierendag
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We waren uitgenodigd om een gezellige middag te

organiseren voor de bewoners van het woonzorgcentrum

Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen. Donna en pup

Peppa zijn mee geweest. 

In mijn thema "samen spelen is fijn" heb ik diverse trucjes 

 en sketches laten zien. Daarbij was mijn doel  interactie

met de bewoners. Ook dit ging super goed.

Ik kijk terug op een mooie en zeer geslaagde middag. 

De bewoners hebben genoten. Daar deed ik het voor!
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En wat ben ik trots op Donna

en Peppa. Van Donna wist ik

al dat ze veel kon, zij is al

vaker mee geweest naar

diverse  locaties. 

Pup Peppa had haar "primeur",

voor een pup van 5 maanden

was ze echt super knap, goed

gefocust, ondanks alle

afleidingen.

 

Denk jij, dit is misschien ook

iets voor mijn werk, bedrijf? 

Ik organiseer graag met mijn

honden een inspirerende

middag op jouw locatie.

Hieronder een aantal links

voor een korte impressie .

 Deel 2: koffie

 Deel 3: korte impressie 

https://vimeo.com/757179570/2cf77a7aad
https://vimeo.com/757226893/bb08fd4406
https://vimeo.com/757226893/bb08fd4406
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Reageert jouw hond tijdens de wandeling ook op alles wat

voorbij komt: een rennend kind, een fietser, een jogger, een

blaadje, alles is reuze interessant. 

Daar sta je dan met een trekkende hond aan de lijn, die niet

reageert op wat je zegt. Frustrerend toch?

 Ik heb een oplossing, dit kan je gaan veranderen met mijn

stappenplan. 

Neem hiervoor de tijd en herhaal dit dagelijks dan kan jij

ook straks ontspannen wandelen met je hond. 

Dan is uitgaan weer een feestje voor jullie allebei. 

Plezier voor twee daar ga ik voor, jij toch ook?

 

Mijn hond reageert op alles wat beweegt tijdens de wandeling

Vraag van de maand 
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De meeste gestelde vraag is toch wel, hoe houd ik de

aandacht van mijn houd vast? 

Thuis, in huis gaat het prima maar zodra ik buiten ben, de

deur uitga let hij niet meer op mij, hoor ik vaak van mijn

cursisten. Hier is geen aller-minute wondermiddel voor, wel

een oplossing voor de lange termijn. Het kost tijd en inzet

van jou als eigenaar, veel geduld en veel herhaling. 

In de pup en puberteitsfase is dit een moment om zeker

extra aandacht aan te geven.

Aandacht vragen kan je op verschillende momenten tijdens

je wandeling doen. Spelenderwijs door samen even te spelen

met een trekspel of samen over een boomstam springen.

Voor de lol, samen ontspannen op pad. 

Af en toe in te checken bij elkaar om te weten dat jullie

verbinding nog aanwezig is. Hierdoor kan je ongewenst

gedrag voorkomen en dit geeft jullie beiden ook meer rust

tijdens de wandeling.
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Stap 1 

De allereerste stap voor meer aandacht van je hond is

starten met het aanleren van de clicker!  

Start met het aanleren van de clicker voor meer aandacht

van je hond. Dit kan je jezelf gaan aanleren maar veel

leerzamer is dit in een cursus te doen.

Stap 2 

Meer aandacht vragen van je hond start in een rustige

omgeving. Je begint altijd in huis te oefenen. In een rustige

omgeving zonder afleiding. 

Als je de clickertraining hebt afgerond weet je hoe je

hiermee aan de slag kan. Je vraagt je hond te kijken naar

jou, op het moment dat hij opkijkt, klik en belonen. Dit

herhaal je 3-5 dagen lang in huis.  

Wil je meer weten over de clickertraining?

 

7 stappen plan voor meer aandacht van je hond! 

https://comeby.nl/clickertrainingonline/
https://comeby.nl/clickertrainingonline/
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je vraagt iemand om jullie beiden heen te lopen en jij

vraagt de "kijk" aan je hond.

Je beweegt met je hand en vraagt de "kijk" aan je hond.

Je beweegt met een speelgoed van je hond en vraagt de

"kijk".

Je loopt naar de deur en vraagt "kijk" terwijl je de deur

langzaam opent.

Stap 3 

Aandacht en focus van je hond vragen met langzaam aan

afleiding toevoegen in huis. 

Je gaat  de “kijk-oefening” uitbouwen in huis met afleiding. 
Afleiding kan zijn wat voor jouw hond een prikkel is; 

 dit kan zijn;

En zo kan je zelf vast nog veel meer prikkels verzinnen en

gaan oefenen met je hond. 

7 stappen plan voor meer aandacht van je hond! 
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Stap 4

 Aandacht en focus van je hond vragen op andere plekken

van je huis.

Als je stap 3 goed beheerst, ga je door naar andere ruimtes

in je huis. Gang, schuur, garage, slaapkamer. Weer eerst

rustig beginnen met stap 2. Daarna kan je gaan uitbouwen

met afleiding.  

Stap 5 

Aandacht en focus van je hond uitbouwen van in huis naar

buiten!

Ga naar de tuin en train weer zoals in het begin in huis.

Weer eerst rustig beginnen met stap 2. Daarna kan je gaan

uitbouwen met afleiding. Gewoon in de tuin de “kijk” vragen

en dit belonen zonder afleiding. Gaandeweg ga je dit

uitbouwen afhankelijk hoe snel jouw hond het oppakt.  

Heel veel plezier samen toegewenst! 

. 

 

7 stappen plan voor meer aandacht van je hond! 
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Stap6

 Aandacht en focus van je hond op andere locaties.

Ga naar de voorkant van je huis, straat, blijf in de buurt.

Herhaal alles weer vanaf stap 2 tot stap 3 met prikkels in de

omgeving opzoeken. Denk hierbij aan de bushalte,

schoolplein, supermarkt. Gaandeweg ga je dit uitbouwen

afhankelijk hoe snel jouw hond het oppakt.  

Stap 7 

Aandacht en focus van je hond is elke dag blijven oefenen!

Ga naar het bos of andere locaties. Herhaal alles weer vanaf

stap 2 tot stap 3 met prikkels in de omgeving opzoeken.

Denk hierbij aan parkeerplaats, zitten aan picknicktafel en

anderen voorbij zien komen. Gaandeweg ga je dit uitbouwen

afhankelijk hoe snel jouw hond het oppakt. 

Herhaling is de kracht dus ook bij dit onderdeel van

toepassing. Herhaal regelmatig de oefening zodat het een

automatisme gaat worden voor jullie beiden.

7 stappen plan voor meer aandacht van je hond! 
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Live op locatie bij mij Privé les

Live op jouw locatie privé les

Online via Zoom en app.

Wat je hierboven hebt kunnen lezen is natuurlijk een

richtlijn, het is een stappenplan maar alles hangt af van

jou, je hond, zijn bagage en de situatie waarin je je bevindt. 

Wil je hierbij professionele hulp?

Wil je dat ik met je meekijk en tips en adviezen geef. Dat

kan! Er zijn verschillende mogelijkheden waaruit je kan

kiezen.

Zit je met je een vraag?

Wil je gewoon even sparren?

Dat mag altijd, geheel vrijblijvend. Mail naar mij

info@comeby.nl of  Bel/app: 06-13410753

Heb je professionele hulp nodig voor meer aandacht van je hond?

https://www.comeby.nl/mijn-hond-heeft-geen-aandacht-voor-mij/info@comeby.nl


Wat je eet ben je zelf!

Voeding heeft heel veel invloed

op ons gezondheid en ook op ons

mentale welzijn.  

Dit geldt niet alleen voor ons als

mens, maar ook voor je hond.

Zit jouw hond niet goed in zijn

vel?

Heef hij last van lusteloosheid,

vachtverandering, jeuk,  veel

krabben, diarree of andere

klachten?

Vraag jij jezelf af, hoe kan ik mijn

hond met voeding beter

ondersteunen, zodat hij zich weer

lekker fit voelt en straalt? 

Stel je vraag, ik denk graag met

je mee.

Eerste gesprek is geheel

vrijblijvend, gratis.
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https://comeby.nl/contact/
https://comeby.nl/contact/
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Oktobermaand:  een kennismakingsactie!

Als je aan het twijfelen bent of online iets voor jou en je hond is,

 dan is dit nu je kans.....

 

namelijk 2 weken lang gratis toegang!

 

2 weken, 14 dagen les, 

 

elke dag volop inspiratie, 

 

elke dag wordt de band met je hond sterker!

 

Maak je hond blij met 

 

Trucjes,    Treibball,     Clickertraining,    Dogdance
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https://comeby.nl/comeby-community/
https://comeby.nl/trucjesonline/
https://comeby.nl/treibballonline/
https://comeby.nl/clickertrainingonline/
https://comeby.nl/dogdance-online/


Het maandblad is een initiatief van 

Linda van Butselaar 

eigenaar van hondenschool Comeby 

Voor honden die meer willen! 

Website Comeby.  www.comeby.nl 

Mail adres: info@comeby.nl

Facebook Comeby Drenthe Treibball

Besloten facebook 

Comeby Plezier voor twee

Febr - April: Clickertraining-meer

aandacht!

Juni: Challenge "leer je hond poten

kruisen"

Juli: Challenge "leer je hond tot tien

tellen"

September: "De week van de Kong"

Mail mij over welk onderwerp/thema jij

meer informatie wilt lezen. Dan zie je dit

thema misschien terug in mijn volgende

maandblad! 

Fijn weekend,

Afgelopen challenges:
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https://comeby.nl/
https://www.facebook.com/comebydrenthetreibball
https://www.facebook.com/groups/voorhondendiemeeruitdagingwillen
https://vimeo.com/745823741/0b91ea9fbf
https://vimeo.com/732937772/abc87fc78f

