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U hebt ongetwijfeld de naam van één of meer van deze mensen al eens voorbij horen
- of zien - komen. Deze vier mensen vallen allemaal op door alles wat zij doen of hebben gedaan op het gebied van hondengedrag, hondentraining of andersoortig werk
met honden. Ze denken vaak net wat anders dan anders, zijn erg ondernemend en
soms ook een tikkeltje eigenwijs. Wat ze in ieder geval gemeen hebben, is dat zij alle
vier hard aan de weg timmeren en vernieuwing stimuleren. Het zijn de mensen die zorgen dat het spannend blijft en die maken dat er altijd wat te beleven en te leren valt
op hondengebied. Ik leg elk van hen een aantal vragen voor waaruit onder andere zal
blijken wat ze drijft en hoe zij in het 'hondenvak' terecht zijn gekomen.

grote organisaties, zowel nationaal als internationaal. Zo heb ik bijvoorbeeld de website van Stichting AAP vormgegeven en heb ik meegewerkt
aan een communitywebsite voor inwoners van Dutchess County (New
York). Als webdesigner ben ik me de laatste jaren ook steeds meer
gaan toeleggen op het optimaliseren van websites voor Google;
Search Engine Optimization. SEO is tegenwoordig onlosmakelijk
verbonden met webdesign. Het hebben van een mooie, goed werkende
website is in heel veel gevallen niet meer voldoende, hij moet ten slotte wel
gevonden worden.
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DEBBY VAN DONGEN
Debby van Dongen woont in het Noord-Brabantse
Dussen, samen met haar vriend, hun twee kinderen
en hond Kaneel. Ze is grafisch ontwerpster en webdesigner. Bij veel mensen is zij inmiddels bekend als de
oprichtster van de populaire en nog altijd groeiende
hondenwebsite www.doggo.nl. Daarnaast organiseert zij van tijd tot tijd seminars met bekende buitenlandse hondentrainers en -wetenschappers.

Ook al heeft iemand een andere
mening, je kunt altijd van elkaar
blijven leren en je mening eventueel
bijstellen - Debby
Debby vertel: ‘In 2001 ben ik mijn eigen ontwerpbureau (Conk.nl) gestart en ontwerp sindsdien o.a.
huisstijlen, brochures en websites voor kleine en
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hoe en waarom ben je begonnen in de 'Honden wereld?'?
‘Mijn vriend en ik hadden al twee katten en ongeveer 5,5 jaar
geleden adopteerden we een hond uit Spanje. Canela (inmiddels Kaneel genoemd) bleek geen gemakkelijke hond. Ze was erg
angstig, onzeker en slecht gesocialiseerd. Ik ben opgegroeid met
honden en was in de veronderstelling dat ik best wel wat van
honden wist, maar toen Kaneel bij ons kwam realiseerde ik me
dat ik nog een hoop te leren had. Ik wist me eerlijk gezegd geen
raad en ging op zoek naar professionele hulp. Ik Googelde naar
een hondenschool bij mij in de buurt, maar vond niet direct een
goed overzicht met adressen. Ook vond ik geen goede, professionele website met informatie over honden. Het idee voor Doggo.
nl werd al gauw geboren. In juni 2008 ging de site live en bestond op dat moment alleen nog maar uit een adressenlijst met
een paar duizend bedrijven. Inmiddels is Doggo.nl uitgegroeid
tot de grootste hondenwebsite van Nederland en publiceert nu
ook een agenda met workshops en lezingen en artikelen over o.a.
hondengedrag, voeding, aanschaf en gezondheid en trekt duizenden bezoekers per dag.’
Ben je blij dat je voor dit vakgebied hebt gekozen?
‘Iedere dag is een feestje! Het bijzondere vind ik dat ik Doggo.
nl ben begonnen door mijn hond Kaneel en dat ik nu door deze
website haar ook écht beter ben gaan begrijpen. Naast het steeds
verder uitbreiden van de website organiseer ik nu ook seminars
met buitenlandse sprekers. Twee jaar geleden stuurde ik spontaan
een mail naar Ray Coppinger (VS) met de vraag of hij in Nederland
een aantal lezingen wilde komen geven. Eerlijk gezegd had ik niet

verwacht dat hij zou reageren, maar na een aantal weken ontving ik
een reactie; hij wilde wel! De ontmoeting met Ray en zijn seminar
had ik nooit willen missen. Nu staan er alweer twee volgende seminars gepland en daar zie ik enorm naar uit. De eerste in oktober
met Ian Dunbar en voor volgend jaar februari heb ik Adam Miklósi
uitgenodigd. Dus ja, ik ben héél blij dat ik dit vakgebied gekozen
heb.’
Stuit je weleens op weerstand? Welke problemen kom je tegen?
‘Sinds ik me in hondenland begeef, weet ik dat er verschillende stromingen en theorieën zijn met betrekking tot hondenopvoeding en -gedrag en dat dat vaak voor botsingen zorgt.
Op Facebook beheer ik bijvoorbeeld de groep ‘Honden’, die
inmiddels meer dan 1200 leden heeft. De discussies die daar
plaats vinden liegen er soms niet om. Als beheerder doe ik mijn
best conflicten te sussen en ervoor te zorgen dat mensen niet
al te fel of emotioneel reageren zodra gevoelige onderwerpen
als dominantie of het gebruik van correcties aan bod komen.
Meningsverschillen hebben is oké, maar in discussies is het
belangrijk om respectvol te blijven en ook te luisteren naar
wat de ander te zeggen heeft. Ook al heeft iemand een andere
mening, je kunt altijd van elkaar blijven leren en je mening
eventueel bijstellen.’
Wat drijft je?
‘De behoefte om zelf meer te leren over honden en die kennis
te delen is een grote drijfveer. Omdat ik in mijn omgeving vaak
tegen bepaalde misverstanden aanloop (o.a. over dominantie)
en zie dat honden niet of weinig uitgedaagd worden, denk ik
dat er nog veel werk aan de winkel is. Door het verspreiden van
kennis hoop ik op meer begrip voor de hond en zijn vermogens
én beperkingen. Honden zijn intelligente wezens en verdienen
een goed, sociaal leven.’
Wat zijn je plannen voor de toekomst?
‘De weg die ik nu ben ingeslagen wil ik voorlopig blijven
bewandelen; ik wil nóg meer mensen kunnen bereiken met
mijn website en mijn kennis op het gebied van SEO komt daarbij goed van pas. Of je nu met Google zoekt op ‘hondengedrag’,
‘heupdysplasie bij honden’ of ‘Chihuahua karakter’, je komt
vanzelf bij Doggo.nl terecht. Het uitbreiden van het aantal artikelen staat hoog op het verlanglijstje, zodat je er straks ook
écht alles kunt vinden over honden. Inmiddels is een aantal
hondenprofessionals betrokken bij de website en zij schrijven
met regelmaat over onderwerpen waar zij in gespecialiseerd
zijn. Dit jaar is ook de mogelijkheid toegevoegd om reviews te
plaatsen bij bedrijven, ik hoop dat mensen daar veel gebruik
van zullen gaan maken. Ook het organiseren van seminars wil
ik blijven doen en heb inmiddels ook al een vierde spreker in
gedachten voor een seminar in 2014.’
Voor meer informatie: www.doggo.nl

MARTIN GAUS
Martin Gaus behoeft eigenlijk geen
nadere introductie. Hij is bekend van de
dierenprogramma's die hij op televisie
presenteerde – nog steeds schuift hij als
deskundige regelmatig aan bij verschillende programma's op radio en tv – maar
natuurlijk ook van de vele hondenscholen die er inmiddels in zowel Nederland
als België uit zijn naam zijn opgericht.
Tevens is hij de auteur van een aantal
boeken over hondengedrag en -training.
Martin vertelt: ‘Eigenlijk zou ik met pensioen kunnen zijn, lekker niets doen wat
niet perse hoeft, veel boeken lezen (vind
ik heerlijk), af en toe met de camper er
op uit, bioscoopje pakken, dat soort dingen. Maar dat is meer toekomstmuziek
dan de realiteit. Ik doe dat allemaal wel,
maar eigenlijk minder dan ik eigenlijk
wil. Ik schrijf nog steeds boeken (zo heb
ik onlangs weer een nieuw puppydagboek geschreven) artikelen, open winkels
en iets wat ik veel doe en erg leuk vind
is voordrachten houden voor studenten
over gedrag en drijfveren van mensen.
Dat lijkt niets met honden te maken te
hebben wellicht maar veel gedrag komt
overeen. Dat vind ik fascinerend en dat
vind ik mooi om uit te dragen.’
Hoe ben je in de hondenwereld verzeild geraakt?
‘We hadden twee Duitse Doggen en we
wilden gaan kamperen, ze konden niet
mee en moesten dus in pension. Maar dat
bleek helemaal niet te kunnen, meer dan
verbouwde varkensstallen was er eigenlijk
niet. Tegelijk had ik met een partner een
HONDENMANIEREN47

Informatief

staalbedrijf en werkte me te pletter. Ook
dat beviel me niet echt. Toen werd een plus
een twee en rijpte langzaam het plan om
een dierenpension te beginnen. Het moest
superieur in kwaliteit en outillage zijn, en
de service moest onverwacht goed zijn. Ik
ben er groot mee geworden. Ook omdat
mijn bedrijf vanaf het begin, 1974, veel
aandacht van de
media kreeg, Tanja Koenders besteedde
veel aandacht aan de opening, kranten
stonden te dringen, in die tijd was mijn
concept echt uniek.’
Wat heeft je doen besluiten om van honden
je werk te maken?
‘Ik dacht dat ik het minder druk zou hebben, alleen veel te doen in hoogseizoen als
zomer en kerstperiode. Voor de rest beetje
leuk schoonmaken, verzorgen en uitlaten.
Dat bleek al snel een illusie, het was keihard
werken om het hoofd boven water te hou-

Het is absoluut niet wetenschappelijk
maar ik denk dat dieren veel meer
van ons begrijpen dan wij van hen.
Die ervaring maakt me vaak stil
van verbazing - Martin
den. In die tijd hadden we torenhoge rentes
(13 %), er was inflatie en recessie, we moesten echt buffelen om te overleven. Dat lukte
door inventief te zijn. Zo ontstond de eerste
school voor honden. Niet de gelden voor de
opvoeding waren van belang want die gingen
op aan de trainers maar de pensiongelden.
Daar ging het om, constante bezetting het
hele jaar door.’
Doe je dit - nog - fulltime?
‘Nee, niet meer. Het bedrijf is ruim tien jaar
geleden verkocht aan onze kinderen. Ze wilden nooit in dit bedrijf, vonden het vooral
heel hard werken, alle dagen van de week en
in verhouding weinig verdiensten. Maar toen
we het na een niet te weigeren bod wilden
verkopen, gaven zij aan het toch liever zelf
te willen voortzetten. Het bedrijf is gesplitst,
dochter Sacha runt de Martin Gaus Academie
die ze zelf opstartte vanuit de instructeurcursussen die ik toen gaf en zoon Serge doet de
rest. Serge bouwde de opleiding van blindengeleidehonden verder uit; hij traint hulphonden voor gehandicapte mensen, ook voor
dove en tegelijk blinde gehandicapte mensen. Dat is uniek. De eerste hulphond van
Nederland hebben wij opgeleid.’
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Ben je blij dat je voor dit vakgebied hebt gekozen?
‘Het is bijzonder om met dieren te werken. Het is absoluut niet
wetenschappelijk maar ik denk dat dieren veel meer van ons
begrijpen dan wij van hen. Die ervaring maakt me vaak stil van
verbazing.’

Zij vallen onder andere op door hun eigen onderzoeken en
interpretaties.
Arjen vertelt: ‘Ik ben sociaal wetenschapper, met als specialisme de
leerprocessen waarmee individuen onderdeel worden van een sociaal
geheel, vanaf de geboorte tot de volwassenheid.

Stuit je weleens op weerstand of tegenslagen? Welke problemen
kom je tegen?
‘Nederland is een beetje benepen landje, bij ons houdt men
niet van succes. Toen ik begon met het eerste dierenhotel ter
wereld sprak men van een gat in de markt. Toen ik begon met
het heropvoeden van probleemhonden sprak men van een gat
in de markt. Toen ik de slipketting in de wilgen hing en overging op het positief trainen van honden sprak men van een gat
in de markt. Vooral vanuit de kynologie kwam veel commentaar op het feit dat ik verdiende aan honden. Ik was commercieel, een vies woord. Nu is het meer geaccepteerd.’

We hebben een eigen methodiek ontwikkeld, de Roedelmethode®,
geheel gebaseerd op het sociale leren, zonder voerbekrachtiging of onnatuurlijke correcties. Sociaal leren werkt vanuit de eigen taal, de eigen normen en waarden, emoties en hersenontwikkeling van het dier waar je
mee werkt. In ons geval dus honden.

Wat drijft je?
‘Ik heb een enorme drift om te ondernemen, het geeft eigenlijk
niet wat. Ik had alles kunnen aanpakken, door toeval werden
het honden en alles wat daar mee te maken heeft.’
Wat zijn je plannen voor de toekomst?
‘Ik ben al zeven jaar bezig om een voorlichtingscentrum van de
grond te krijgen. Een bedrijf dat maximaal voorlichting geeft
over alles wat met dieren en hun verzorging te maken geeft.
Heel breed, ook als opleiding voor jonge mensen. Hoe ga je
met dieren om, hoe met klanten.
De tijd zit tegen. Toen we vijf jaar geleden met z’n allen bij de
bank zaten om de contracten te tekenen kregen we ineens te
horen dat het

Hoe ben je in de hondenwereld terecht gekomen?
‘We zijn nooit uit de hondenwereld geweest. Ik voedde als kind
al ‘een hondje’ op, toen ik nauwelijks kon lopen; een prop aan
een touwtje die overal mee naar toe moest. Francien kwam als
klein kind al regelmatig met pups en honden thuis aanzetten.
Dat er zowel bij mij thuis als bij Francien ook daadwerkelijk een
hond kwam, mag duidelijk zijn!

niet mocht van de top. Men wilde veel meer zekerheden. Ben
er nog steeds mee bezig en soms denk ik: ‘voor wat?’. Maar het
is zo'n uniek concept, grijpt zo aan alle kanten in elkaar, steunt
elkaar zo van alle kanten, ik kan het niet loslaten. Het gaat er
komen, het moet gewoon. Te mooi om los te laten.’
Voor meer informatie: www.martingaus.nl

ARJEN VAN ALPHEN EN FRANCIEN KOEMAN
Arjen van Alphen en Francien Koeman zijn de oprichters en
eigenaren vanHondenopvoedingsinstituut De Roedel. Tevens
zijn zij de auteurs van de boeken Honden trainen volgens de
regels van de natuur met de Roedelmethode (deel 1 en 2). Zij
wonen in het dorp Salmchateau in de Belgische Ardennen.

Daarnaast zijn we een jaar of tien geleden een interdisciplinaire onderzoeksgroep gestart, ‘DogCognition’. Het doel van deze wetenschappelijke onderzoeksgroep is meer inzicht te krijgen in de relatie
tussen geur en lichaamstaal, en de invloed van de baas-hond
relatie en omgeving op die twee aspecten.’

En dan volgen natuurlijk de cursussen; eerst de slipketting
methode, daarna de positieve methoden. Intussen gaf ik les op
de universiteit en in het weekend op hondenscholen. Waarbij
ik op een absurde tegenstrijdigheid botste tussen twee werkelijkheden; wat ik mijn studenten aan kennis doorgaf, en wat
ik baasjes en hun honden leerde. Dat was dus terug naar de
schoolbanken. Hoe kunnen wij in de hondenscholen uitgaan
van de eigen taal, beleving, emoties en normen en waarden van
een hond? Onze hobby, Groenendaelerfokkerij ‘Van de Hoede’
en wat we leerden van alle nesten die we gehad hebben zijn wat
dat betreft een gouden leerschool geweest!
Want tezamen met de wetenschappelijke kennis over sociaal leren, zagen we echt hoe pups leren door herkennen van
geuren, observeren, en imiteren, hoe ze leren de omgeving en
elkaars gedrag te onderzoeken, te verfijnen.’
Wat heeft je doen besluiten om van honden je werk te maken?
‘Dat alles heeft ons ertoe gebracht om zelf een hondenschool
te beginnen. Want wat je in theorie ontwikkelt moet natuurlijk wel getoetst worden in de praktijk en die praktijk moet dan
weer meer leermomenten op gaan leveren.
Doorlopend (want we zijn nog lang niet klaar) werd vanuit de
wetenschappelijke ontwikkelingen steeds inzichtelijker hoe we
vanuit de hondse gedachtewereld moesten gaan werken. Er
werden wegen gevonden om handelingen te gaan verrichten die
voor de hond begrijpelijk zijn. Handelingen die een pup vanuit
het nest, via de opvoeding van moeder meekrijgt. Handelingen
die ons in staat stellen om emoties te meten, hoe we kunnen
controleren of de hond bepaalde oefeningen wel of niet aankan
wat betreft zijn neurologische ontwikkeling en de groei en het
bevattingsvermogen van zijn hersenen.’
Hoe lang doe je dit werk al?
‘Officieel zijn we in 1990 in Utrecht gestart als zelfstandige hondenschool:
Hondenopvoedingsinstituut De Roedel. In 2000 verhuisden we naar het

mooie Salmchateau in de Belgische Ardennen.
We wilden anders werken; geen groepen meer,
maar voornamelijk individuele begeleidingen. We
zijn boeken gaan schrijven, onderzoeken gestart,
opleidingen en lezingen gaan geven.’
Doe je dit fulltime?
‘Meer dan fulltime eigenlijk! Zo’n 90% van
de tijd gaat naar praktische Roedelzaken van
individuele lessen, lezingen, workshops, leergangen etc. De overige tijd is voor onderzoek,
artikelen schrijven, boeken schrijven en pr.
Het is bepaald geen vijfdaagse werkweek met
achturige werkdagen.’
Ben je blij dat je voor dit vakgebied gekozen hebt?
‘Allereerst is het natuurlijk enorm fijn mensen en
honden die ‘langs elkaar heen praten’ en elkaar daarbij vaak onbedoeld kwetsen en wanhopig maken,
door middel van onze methodiek weer tot elkaar te
brengen. Mensen leren zien hoe hun hond met hun
communiceert met zijn geur en lichaamstaal, hoe
hij zijn emoties duidelijk maakt, waar hij zijn

Daarbij mag ik onze enorme basis
drijfveer niet vergeten: de onbedwingbare
neiging omnog meer te weten over het
unieke verschijnsel hond - Arjen
grenzen van begrip bereikt, hoe je daarop als
mens reageert in voor de hond verstaanbare
taal, is natuurlijk het mooiste. Daarnaast biedt
het ons ook de mogelijkheden om wetenschappelijk bezig te blijven. Want dat is het
mooie; van elke les en iedere observatie leer je
weer bij en komen er nieuwe onderzoeksvragen- en opzetten bij, die weer verrijkend zijn
voor de praktijk.’
Stuit je weleens op weerstand of tegenslagen?
Welke problemen kom je tegen?
‘Wanneer je met een methode begint, die niet
berust op de gekende leerprocessen van dat
moment (in ons geval dus zonder voerbekrachtiging en zonder onnatuurlijke correctie en correctiemiddelen) stuit je uiteraard op
heftig verzet. Toen we in 1996 bij de uitgever
kwamen met manuscripten, merkte deze op:
‘hier is de Wereld die Hondenland heet, nog
lang niet klaar voor. Laten we eerst aan een
praktijkboek beginnen om de grond te effenen’. Hij heeft gelijk gehad. De eerste druk van
het praktijkboek verscheen in 1998, maar de
basis van de Roedelmethode (deel 2: natuurlijk
opvoeden door sociaal leren) verscheen pas in
2008. Het vreemde is dat mensen denken dat
wanneer je zonder voer werkt het niet anders
kan, dan dat er met straf en dwang gewerkt
HONDENMANIEREN49

Informatief
wordt en zo werd deel 1 dan ook gelezen.
Als je eenmaal de naam hebt dat de
Roedelmethode uitgaat van dwang en van wolvengedrag, worden die termen blijvend gelezen vanuit dit kader.
Oorspronkelijk heeft dat alles heel wat weerstand gegeven. Maar doordat zoveel mensen
inderdaad zoveel resultaten zagen, juist zonder
voer en zonder dwang, en dat positief trainen
dus meer in kan houden dan voerbeloningen
alleen, werd de methode vanaf 2004 wat meer
aanvaard. Het steeds grotere aantal instructeurs
dat zich hier komt bijscholen via de speciale
leergangen over sociaal leren zegt genoeg.’
Wat drijft je?
‘Meer kennis verzamelen over het denkvermogen
van honden, meer inzicht krijgen in de hondentaal, zodat wij mensen ze beter kunnen verstaan en
nog beter met ze te leren communiceren, vanuit
hun eigen capaciteiten. Als we meer inzicht krijgen
in de ‘wereld die hond’ heet, kunnen bazen en
honden elkaar beter verstaan en begrijpen.
Daarbij mag ik onze enorme basis drijfveer niet
vergeten: de onbedwingbare neiging om nog meer
te weten over het unieke verschijnsel hond, die in
intelligentie en communicatie in vele opzichten
meer verwant zijn aan ons dan onze naast afstammelingen, de primaten!’
Plannen voor de toekomst
‘In elk geval zal er een Deel 3 van ons boek moeten
verschijnen. Het wordt ook tijd om onze ervaringen met onze wolf kruising Kaya en de tien jaar
ervaringen met haar kinderen op papier te zetten.
De mate waarin ze in alle facetten verschillen van
honden wat betreft opvoeding en leren zijn zeer de
moeite waard om te delen. Al was het alleen maar
om mensen ervan te weerhouden om ooit aan zo’n
hybride te beginnen. Dan is er nog ons onderzoek
Dogcognition. Alle data zijn inmiddels gescoord,
dus het analysewerk kan beginnen. Daarna moeten we ons gaan inspannen om de wetenschappelijke artikelen te schrijven.
In de toekomst willen we meer leergangen gaan
verzorgen. Daarin willen we alle kennis van het
sociale leren meer toe gaan passen in de praktijk
van trainen en opvoeden. Ook belangrijk voor
de toekomst en voor de leergangen: emoties. Hoe
herken je die en hoe ga je ermee om? Hiermee
bedoelen we de emoties die een hond daadwerkelijk ervaart en niet de emoties die wij mensen
menen te herkennen.
Om dit zo volledig mogelijk te gaan realiseren, zullen we ook meer tijd moeten gaan vrijmaken om
Roedelopleiding uit te breiden. Meer scholen betekent meer praktijkmogelijkheden voor de mensen
voor wie de afstand naar ‘Salm’ te groot is en voor
alle mensen die zo vaak belemmerd worden door
onze volle agenda.’
Voor meer informatie: www.deroedel.com
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JOLEIN VAN WEPEREN
De Arnhemse Jolein van Weperen is de eigenaresse van
Hondenschool de Laar. Deze school is gespecialiseerd in
hondengedrag en er wordt uitsluitend beloningsgericht
getraind. Steeds meer mensen weten de weg naar haar hondenschool te vinden en haar naam komt veelvuldig voorbij.
Alle reden om haar eens wat beter te leren kennen!
Jolein van Weperen vertelt: ‘Ik leef al 45 jaar met honden
om me heen. Op dit moment zorg ik voor drie honden (2,
8 en 12 jaar). Ik ben gediplomeerd Gevorderd Kynologisch
Instructeur, Gedragsadviseur en professioneel hondentrainer. De lessen worden gegeven in een eigen, ruime, buiten- en binnenlocatie in de buurt van Arnhem. Ik verzorg
trainingen voor reguliere cursisten en daarnaast geef ik les
aan instructeurs/trainers, hondengedragstherapeuten en
ben ik gastdocent bij Hulphond Nederland.
Elke hond is uniek en heeft zijn eigen manier van reageren op prikkels in zijn omgeving. De manier van reageren
is afhankelijk van de motivatie van de hond, maar ook van
zijn aanleg, karakter en zijn opgedane ervaringen. Ik ga er
vanuit dat elke hond op een manier getraind moet worden die bij hem past. Er wordt gezocht naar datgene wat
de hond stimuleert en de werkwijze wordt daarop aangepast. Belangrijk hierin is dat de hond nooit ‘fout’ gedrag kan
vertonen. De baas kan bepaald gedrag wel als ‘ongewenst’
bestempelen, maar de hond doet wat hij moet doen op basis
van zijn aanleg en ervaringen. Ik kijk naar het gedrag van je
hond, zoek naar de drijfveren en bied een zo passend mogelijke training aan.’
Wat heeft je doen besluiten om van honden je werk te maken?
‘Mijn interesse voor hondengedrag komt voort uit probleemgedrag van mijn derde hond Pino. Deze had op jonge
leeftijd al een ernstige hartkwaal. Het gedrag van Pino is
vanaf dat moment zeer nadelig beïnvloed. Zo was hij aangelijnd erg reactief naar andere reuen. Als eigenaar wil je dan
begrepen worden en de hond heeft begeleiding nodig. De
juiste begeleiding was destijds niet voorhanden, en iedereen
adviseerde de slipketting en castratie. Dit beviel mij helemaal niet; het ging in tegen mijn gevoel. Ook bij Mees, nu
mijn oudste hond, kon ik alleen terecht bij hondenscholen
waar men met correcties werkte. Ik wilde dit niet en ging op
zoek naar manieren hoe het anders kon.
Nu voed ik honden op door gewenst gedrag te belonen met
voertjes, spel en omgevingsbeloningen. Daarnaast voorkom
of buig ik ongewenst gedrag om, daar voel ik mij een stuk
prettiger bij!’

Hoe ben je uiteindelijk in de hondenwereld verzeild geraakt?
‘Na de ervaringen met Pino en Mees besloot ik mij te
verdiepen in hondengedrag. Ik wilde een goede ondergrond hebben bij alle ideeën die ik zelf al had. Daarom
ben ik begonnen met de studie Gevorderd Kynologisch
Instructeur te Barneveld, een op de praktijk gerichte opleiding. Dit werkte als een katalysator en ik wilde alleen nog
maar meer leren. Naarmate ik meer kennis kreeg kwamen
er vaker verzoeken – eerst van mensen uit mijn omgeving
en later ook van onbekenden – om hulp bij de opvoeding
van hun hond. Dit vroeg op zeker moment zoveel tijd dat
ik er voor gekozen heb dit werk full time te gaan doen en
ontslag te nemen bij mijn toenmalige werkgever.’
Doe je dit werk fulltime?
‘Sinds 7 jaar werk ik als full time hondentrainer op mijn
eigen hondenschool en privé bij mensen thuis. In 2004 ben
ik begonnen mij te professionaliseren in dit werk.’
Stuit je wel eens op weerstand of tegenslagen? Welke problemen kom je tegen?
‘Nee eigenlijk niet. Trainen op de manier zoals ik het doe
is een keuze, het is niet de enige manier. Als mensen zich
niet kunnen vinden in mijn werkwijze vind ik dat jammer,
maar ik zie dit niet als weerstand of tegenslag. En als collega's of nieuwe cursisten nieuwsgierig zijn, dan zijn ze van
harte welkom om te komen kijken en mee te doen.’
Wat drijft je?
‘Wat mij drijft is laten zien dat er een andere manier van
trainen is. Waarbij, mits goed uitgevoerd, de hond niet in
de fout kan gaan en je dus geen correcties (als trainingsmethode) hoeft in te zetten. Dit betekent niet dat de hond
alles kan en mag wat hij wil, ik ga ervan uit dat je een hond
100% sturing geeft tijdens een training. Hier pluk je de
vruchten van in het dagelijks leven.’
Wat zijn je plannen voor de toekomst?
‘Nog meer leren; als hondentrainer ben je immers nooit uitgeleerd. Deze kennis wil ik op mijn beurt weer verspreiden.
In het kader hiervan organiseerde ik voorheen seminars
en workshops waarbij jonge, internationale trainers zoals
Emily Larlham en Grisha Stewart een podium in Nederland
kregen. Tegenwoordig word ik zelf gevraagd om (privé) lessen voor trainers en instructeurs van hondenscholen uit het
hele land te geven. Daarnaast ga ik de workshop 'Luisteren
is Leuk' geven, waarbij drukvrij werken met de hond centraal staat. Als je weet wat de drijfveren zijn van de hond
kun je daarop inspelen. De hond zal tijdens de training dan
met het grootste plezier voor en met jou willen werken!
Aanstaande winter verzorg ik samen met enkele collega’s de
zesdaagse cursus: ‘Lesgeven op de hondenschool: het kan
anders!’. Het doel van deze cursus is het vertalen van de
nieuwste theoretische ontwikkelingen en inzichten naar het
praktische lesgeven. Hier is veel animo voor.
In het voorjaar organiseer ik samen met Grisha Stewart
de vijfdaagse BAT (Behavior Adjustment Training)
Instructeurcursus. Hiervoor is inmiddels een speciale multimedia ruimte gebouwd. Deze is te gebruiken als theorie/
praktijkruimte voor mijzelf maar kan ook gehuurd worden
door collega's die een lezing, seminar of workshop willen
organiseren.

Als mensen zich niet
kunnen vinden in mijn
werkwijze vind ik dat jammer,
maar ik zie dit niet als
weerstand of tegenslag
- Jolein
Als laatste vind het leuk om in de toekomst
collega’s en stagiaires te blijven ontvangen.
Gewoon vrijblijvend ter informatie of doelgericht om praktische technieken aan te
leren.
Voor meer informatie:
www.hondenschooldelaar.nl

(Advertentie)

Fabrikant van kwaliteitskennels

• Jarenlange ervaring op het vlak van pension- en asielinrichting
• Uitgebreid assortiment aan mogelijkheden,
zowel voor de professionel als voor de liefhebber
• Diverse afmetingen leverbaar uit voorraad
• Ook snelle levering van maatwerk
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kunststof wanden
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