
Hondensite Hondenwijzer

Gisteren om 21:35 · 
Dit mag ik toch als een serieuse bedreiging beschouwen. Dit schreef Mike Babic op zijn 
fakeprofiel. Het wordt tijd dat de politie een keer ingrijpt, want vele personen zijn al op deze manier
bedreigd en deze persoon heeft in het verleden ook laten zien dat hij bedreigingen ook uitvoert. Hij 
heeft niet voor niets vastgezeten wegens zware mishandelingen.

Delen
Chronologisch
1 keer gedeeld

Reacties

Deborah van den Berg Ik ben geblokt door die kneus. Omdat die briefing aangeeft wat gedateerd 
staat uit oktober 2004 dat hij zonder diploma een monteur is geweest. En ik dat dus even duidelijk 
heb gemaakt. Meneer zei dat ik LABIEL was maar die bal kaatste ik dus mooi terug ??
· Gisteren om 21:46

Hondensite Hondenwijzer Je moet hem eens vragen waarom hij niet meer in het leger dient. Daar 
hoor je hem niet over, want hij is daar niet vrijwillig weggegaan.
· Gisteren om 21:58

Deborah van den Berg De fb van "kitty gaus" heeft mij geblokt. En ik kan me voorstellen dat hij 
daar zoiezo niet meer werkt aangezien de data al van bijna 12 jaar terug is. En die vent zelf zo labiel
is als de pest. En dan maar zeiken over anderen. Maar waarom ik labiel ben komt ie niet met 
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duidelijke argumenten waarom.... heeel apart
· Gisteren om 22:00

Friedel Hoogeveen Jee Martin Reuvekamp dit is te erg die vent is zo gek
· Gisteren om 21:59

Hondensite Hondenwijzer Hij is knettergek, bedreigt iedereen, gewoon een gevaar voor de 
samenleving.
· Gisteren om 22:00

Hondensite Hondenwijzer Juist dit soort mensen zijn gevaarlijk. Ontoerekings vatbaar.
· Gisteren om 22:00

Greetje Middel Die zogenaamde Kitty maakt zichzelf wel geliefd haha
· Gisteren om 22:03

Hondensite Hondenwijzer Bij de meeste mensen maakt hij zich inderdaad niet geliefd. Maar toch 
zijn er mensen die voor 100% achter hem staan, die hem door dik en dun steunen en hem zelfs 
helpen met een smaad -en lastercampagne tegen mij. www.facebook.com/profile.php?
id=100007785792761 en www.facebook.com/ronald.ursem proberen mij overal op internet zwart te
maken. 
Ronald Ursem krijgt daarbij ook veel sympathie van www.facebook.com/RSchoorl81, die een eigen
website Hondsdomheid heeft. Daar plaatst hij zonder geremd te worden door hondenkennis maar 
lukraak dingen die hij op internet vindt, zonder te beseffen wat hij eigenlijk deelt, of dit wel of niet 
klopt. Deze zogenaamde gedragsadviseurs op internet zijn erg schadelijk voor honden. Als je weet 
dat zij nauwelijks zelf in staat zijn gedragsproblemen met hun eigen hondjes op te lossen, dan besef 
je wat voor waanzin dit is.
· 13 uur

Hondensite Hondenwijzer Ingrid Bangels Hondsdomheid heeft nog nooit een opleiding gevolgd, 
wel af en toe wat workshops, maar daarmee wordt je geen deskundige. Bovendien heeft hij zo goed 
als geen ervaring met honden. Alleen zijn eigen hond en een handjevol honden van kennissen.Hij 
deelt ook zaken van mensen die totaal geen kennis van hondengedrag hebben.
· 12 uur

Greetje Middel Ik vind het vooral jammer voor de honden die hierbij eerder schaad dan baataat 
hebben
· 11 uur

Hondensite Hondenwijzer Inderdaad, daarom breng ik dit ook onder de aandacht.
· 1 · 11 uur
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Boris Noa Ken je het gezegde blaffende honden bijten niet
· Gisteren om 22:31

Hondensite Hondenwijzer Helaas klopt dit gezegde niet. Niet bij honden en als je weet wat dit 
figuur in het verleden gedaan heeft, dan kun je daar ook niet zeker van zijn.
· 2 · Gisteren om 22:34

Boris Noa Dat kan je wel want gasten die jouw echt iets willen doen zeggen het niet die doen het,en
dat van die honden dat weet ik martin reuvekamp dat is ook niet letterlijk bedoelt
· Gisteren om 22:43

Nicole Strays Timmermans Negeer het en houd de eer aan jezelf
· 23 uur

Sandra Russcer Weet wel dat het moeilijk is te negeren, het gaat immers om dierenlevens die in 
gevaar worden gebracht. Maar probeer het, want aan die kneus moet je nog geen 5 seconden van je 
leven gaan geven. We waarschuwen gewoon door bij iedereen, heel fb staat straks vol met hem en 
zijn nepprofielen hij ondervind de gevolgen van zijn acties vanzelf.
· 1 · 22 uur

Deborah van den Berg Ik kreeg deze website door van Ronald ulrum. 
http://desocialevechthond.nl/diverseo.../media/social-media/ Helaas kan ik niet reageren op 
hondensite hondenwijzer. Omdat ik zag dat mijn naam voorkwam in een artikel waar u op heeft 
gereageerd heb ik deze link ter verduidelijking via deze weg naar u toegestuurd.
· 14 uur

Hondensite Hondenwijzer Waar kun je niet reageren? Hier kun je gewoon reageren. De website 
waar Ronald Ursem naar verwijst is van hemzelf. Ronald Ursem staat voor 100% achter Mike 
Babic en probeert met deze smaad- en lastercampagne mij kapot te maken en zo Solodogs te 
steunen.
· 13 uur

Deborah van den Berg Ik weet echt niet wat ik daar mee moet. Velen mensen worden in deze feten 
getrokken. Ze worden benaderd met dit soort berichten om de andere partij ten gronde te richten.
· 14 uur

Friedel Hoogeveen wil ik even op reageren Deborah elke honden bezitter moet dit weten zoniet gaat
mike babic door en zijn de honden de dupe dus wees gewaarschuwd vdie persoon
· 10 uur

Deborah van den Berg Deze reactie is puur uit reactie van dat pbtje wat ik heb gehad.
· 10 uur
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Wout Apache Zijn nek omdraaien dan ben je er vanaf.
· 13 uur

Hondensite Hondenwijzer Voor mensen die zich aan deze berichten storen, moeten deze pagina 
gewoon niet meer volgen. Zoals in het vastgezette bericht op de tijdlijn vermeld staat, bestaat 
Hondenwijzer niet meer.
· 13 uur

Mirella Boertien Is toch zielig dat hij allelei namen aanmaakt op facebook kitty gaus hahaha
· 13 uur

Sandra Russcer boeijah ook in mijn prive grin-emoticon zal hart van nl blij mee zijn
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