view_in_browser

Het hondencadeautjes e-zine
Jaargang 1, nummer 9 - Herf st

Herfst
Het blad aan de bomen kleurt weer. Hier en daar durft er al een enkel blad naar
beneden te dwarrelen. De dagen worden korter en het weer wordt frisser en
meer onvoorspelbaar. Het is herfst.
Ik ben blij dat we op een plek op aarde wonen waar seizoenen zijn. Ik hou van
het voorjaar en de zomer, maar het genieten van het voorjaar wordt dubbel zo
intens gemaakt door de donkere maanden die eraan voorafgaan.
Voor de honden is het even omschakelen. De deur naar de tuin staat niet meer
de hele dag open. Spip moet de warmte opzoeken bij de verwarming in plaats
van lekker bakken in de zon. Zijn oude whippetbotten houden van de zomer.
De herfst kan ook een gezellige tijd zijn. ‘s Avonds lekker warm met z’n allen op
de bank onder een dekentje heeft ook z’n charmes. De hondjes snurken dan
om het hardst. De herfst is ook de tijd van het binnenspelen. Puzzelen, snoepjes
zoeken, en een beetje stoeien op de bank neemt dan de plaats in van racen in
de tuin en het decimeren van stokjes.
Het wordt dit jaar een vreemde herfst en winter denk ik. Althans voor veel
mensen. Sinterklaas, kerst en de jaarwisseling zullen er hoogstwaarschijnlijk
anders uitzien dan andere jaren. Maar het is even niet anders. Dus beter om
wat leuks te doen met die tijd. Oftewel: maak het gezellig met je hond(en). Het
zijn immers sociale dieren die niets liever doen dan samen met de baasjes
plezier hebben. Ook al is het binnenshuis.
Geniet van elkaar, let op je gezondheid en veel leesplezier!
- Henk

Knus

‘s Avonds na het eten, als wij uitgeteld
op de bank zitten, komt er sluikse
beweging in onze roedel. Spip, Blitzz
en Bella weten precies hoe het gaat.
Na de hoofdmaaltijd sta ik op om nog
een bakje yoghurt klaar te maken
voor Erna en mij. De hondjes krijgen
dan ook altijd een likje, dus één voor één druppelen ze de keuken in. Nog voor
dat ik terug kan keren naar de bank, is mijn plekje naast Erna echter al
ingenomen door minstens twee van de drie viervoeters. Soms door alle drie.
Ik wurm mij tussen de wirwar van poten en staarten en weet met enige moeite
mijn yoghurt naar binnen te werken terwijl hier een kop en daar een poot mijn
bewegingsvrijheid beperkt. Dan nog even thee zetten en dan kan ik onderuit. De
honden liggen dan tussen ons in en over ons heen en snurken dat het een lieve
lust is.
De bank is in de kille maanden ‘s avonds een eiland van knusse warmte. Strenge
hondenopvoeders zullen dit hoofdschuddend lezen. Maar ik maal er niet om.
Het is ook puur natuur om met z’n allen op een kluitje in het hol te slapen. Zeker
als het buiten guur is. Wat is er dan fijner en veiliger?
Om een uur of negen begint Blitzz zich te roeren. Ze stookt de rest op. Hun
maagjes beginnen te knorren en blazen beginnen te dringen. We proberen het
nog even te rekken, maar meestal loopt het uit op een ‘op de bank stoeipartij’
met Bella dus met de rust is het dan sowieso gedaan.
T ijd om het vlees te verdelen, de bakken te ledigen en daarna de blazen. De
guurte in. Om daarna ieder onze slaapplek op te zoeken. Gek genoeg heeft dan
iedereen een eigen plek. Bella op de bank, Blitzz onder een stoel en Spip in één
van de bakken onder een paar dekens.
Het kan stormen en regenen, zowel letterlijk als figuurlijk. Maar ‘s avonds met z’n
allen op de bank, dat is echt even ons moment. Dan zijn we even allemaal bij
elkaar. Die paar knusse uurtjes, ze zijn me goud waard.

Binnen spelen
Nu het weer wat minder wordt en de
dagen wat korter, zijn we meer
binnen. Ook onze honden zijn
misschien minder buiten en wellicht
valt er zo nu en dan een activiteit uit
omdat het weer te bar en boos is. Het
is dus de ideale tijd voor binnen
spelen. Wat kun je zoal doen om je
hond binnen lekker bezig te houden?
Een paar tips:
Puzzelen.

Puzzelen met je hond is één van de beste manieren om je hond binnen bezig te
houden. Zeker als je klein behuisd bent. Je hebt namelijk heel weinig ruimte
nodig en je hond wordt er lekker moe van. hersengymnastiek vreet namelijk
energie.
Bovendien bouw je door samen(!) te puzzelen een sterke band op met je hond.
Je moet beide geduld oefenen, samen uitvogelen hoe je elkaar leert hoe de
puzzel werkt, en je juicht samen als je de oplossing vindt.
Puzzels kunnen variëren van heel eenvoudig tot razend moeilijk. Je kunt al
beginnen met een closetrol of een klein kleedje waar je voertjes in verstopt of
je gaat voor het echte werk waar je uren en uren plezier mee hebt.
Verstoppertje en speuren.
Een variatie op het speuren in het bos. Gewoon thuis verstoppertje spelen met
je hond. Of een object door het huis slepen en door je hond laten opsporen. Een
eenvoudige maar super leuke manier om binnen met je hond actief te zijn. En
zelfs als je niet zo’n groot huis hebt kun je dit spel prima spelen. Denk namelijk in
drie dimensies. Het is voor een hond best lastig om iets te vinden dat ergens op
ligt, zeker als hij dat niet gewend is. Bedenk echter wel dat als je hond het
eenmaal door heeft, je sommige veilige opbergplekken prijs hebt gegeven. Dus
niet al je geheime verstopplekjes verklappen!
Strooigoed
Kleine voertjes op de grond strooien en door je hond laten opsporen kan ook
een hele leuke bezigheid zijn waar ze heel lang druk mee zijn. Let er wel op dat
als je hond al de neiging heeft alles van de grond op te eten, je dit gedrag
hiermee misschien versterkt. Bij ons verschilt dit per hond. Blitzz en Spip eten
eigenlijk nooit iets van de grond, en daarmee kunnen we dit spel gewoon doen.
Bella eet alles wat los en vast zit dus die stimuleren we eigenlijk liever niet
hiermee.
T rekspel
Voor trekspelletjes heb je helemaal niet veel ruimte nodig. Dat kan prima
binnen. En je wordt er allebei lekker moe van. Vroeger mocht je je hond niet
laten winnen met een trekspel. Dat zou de hond ‘dominant’ maken.
T egenwoordig weten we dat dit niet waar is. Het geeft je hond juist
zelfvertrouwen als hij zo af en toe het trekspel wint. Honden kennen het verschil
tussen spel en ernst heel goed!

Lekker binnen spelen!
Binnen spelen: daar heeft hondencadeautjes.nl allerlei leuk hondenspeelgoed
voor. We hebben er hier een paar voor je uitglicht, maar er is nog veel meer!
Neem een kijkje op https://hondencadeautjes.nl.

Puzzels, treat ballen en trektouwen bij hondencadeautjes.nl:

De Challenge Slider van Nina Ottosson, de perfecte puzzel om veel mee binnen
te spelen.

De Coockoo bumpies zijn stevige en grappige treat ballen die tegen een stootje
kunnen. Ideaal om zowel binnen als buiten mee te spelen!

De Coockoo Swing is een fijn trektouw in kekke kleuren. Fijn om binnen mee te
ravotten.

Minder licht
De donkere dagen in de herfst en
winter hebben op veel mensen
effect. In extreme gevallen kan het
zelfs tot depressie leiden. Onderzoek
aan de universiteit van Harvard heeft
nog geen onomstotelijk bewijs kunnen
leveren dat winterdepressie en licht
aan elkaar gekoppeld zijn. Er zijn
echter voldoende aanwijzingen om
aan te nemen dat dit wel zo is.
Zonlicht stimuleert de hypothalamus, een deel van de hersenen dat een rol
speelt in het sturen van ons dag- en nachtritme. Minder zonlicht heeft dus
hoogstwaarschijnlijk wel degelijk invloed op dat ritme. Helaas is onze
maatschappij niet zo ingericht dat we rekening houden met onze

hypothalamus. School, werk, sport, sociale verplichtingen; onze dagen zitten vol
afspraken die zich niets aantrekken van onze biologische machinerie.
Aangezien de hersenen van honden erg lijken op die van mensen, is het redelijk
om aan te nemen dat ook zij een ander ritme krijgen als er minder daglicht
door de ramen komt. T och gaan ook zij mee in ons ritme. De wandeling voor
het werk, terwijl de zon nog diep achter de horizon verborgen zit, is eigenlijk
tegennatuurlijk. Het energieniveau van je hond(en) is in de herfst- en
wintermaanden waarschijnlijk lager dan in de lente en zomer. T och stellen we
vaak dezelfde eisen aan ze.
Honden zouden geen honden zijn als ze daar niet gewoon in meegaan. Zij
hebben zich de afgelopen millennia perfect aan ons aangepast. Pak je de riem,
dan wordt er enthousiast gereageerd. Maar als ik zo naar ons roedeltje kijk, dan
zie ik toch beduidend minder spontane animo voor spel en rauzen dan in de
lente en zomer. Er wordt gewoon meer geslapen. Misschien dat Bella daar een
uitzondering op is, maar om de vader van Dik T rom te parafraseren: “Het is een
bijzondere hond, en dat is ‘t.”
Minder licht, minder energie, minder doen. Meer de natuurlijke cyclus volgen,
dat zou best wel eens goed voor ons kunnen zijn. De wetenschap is er
misschien nog niet uit, onze samenleving is er zeker nog niet klaar voor, maar ik
denk dat we onze honden best iets meer hun natuurlijke ritme kunnen gunnen.
Dan kunnen ze een beetje opladen voor het voorjaar. Bovendien is het een
goed excuus om op die kille regendag niet die hele grote ronde te lopen. Daar
doe ik Spip de whippet in ieder geval een plezier mee!

Nieuwe column op hondencadeautjes.nl

Hondenleven: Kamperen
In 2013, toen mijn leven er heel anders
uit begon te zien, besloot ik om te
testen of ik nog kon reizen zoals ik dat
deed toen ik een jaar of twintig was.
2013 was het jaar dat mijn toenmalige
relatie definitief stuk was en ik wilde
eens goed nadenken over mijn toekomst. Ik had in mijn twintiger jaren ervaren
dat solo reizen de beste manier was om dat soort levensvraagstukken uit te
pluizen en te beantwoorden. Dus zo gezegd, zo gedaan. De rugzak ingepakt
met tent, slaapzak en matje. Coleman brander en pannetjes erbij, de hondjes
aan een heupgordel en het leven ‘on the road’ kon beginnen.

Lees verder

Hondencadeautjes VOF
Eekhoornstraat 6, Arnhem
Netherlands

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt
aangemeld op onze website
hondencadeautjes.nl.

Je kunt je hier afmelden

