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Marit Hendriksen
corrigeert
’probleemhonden’
Marit Hendriksen (rechts): ,,Mensen begrijpen de lichaamstaal van hun hond niet. Vrijwel elke hond is te corrigeren.’’
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Hond begrijpt geblaf baasje niet
heeft. Ik ken mensen die een hond
hebben genomen omdat zijn kleur
zo goed past bij hun interieur. Of
omdat de buren er ook zo een hebben en die is wel lief. Dan moet je het
niet gek vinden als er moeilijkheden
komen.’’

Margot Klompmaker

m.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl

Haarlem Q ’Kom hier! Hier komen,
verdorie!’ Wanhopig roept de baas
zijn hond die even verderop al blaffend vrolijk in het rond springt.
’Kun je niet luisteren?’
Nee, want de man spreekt mensentaal, geen hondentaal. Zijn viervoeter hoort hem wel roepen, maar
denkt: ’wat blaft het baasje gezellig
terug!’
Het is een typerend voorbeeld van
elkaars taal niet spreken. Marit Hendriksen, gedragstherapeute voor
honden met ’problemen’, ziet het
dagelijks op straat gebeuren. In haar
praktijk krijgt de Haarlemse wanhopige mensen over de vloer die
geen hondentaal begrijpen. ,,De wil
is er meestal wel, vaak zijn mensen
dol op hun huisdier. Maar ze snappen het beest niet. Wat ik doe, is het
dier observeren om te kijken hoe
mens en dier met elkaar omgaan en
op elkaar reageren.’’

Woofcamp

Hondenfluisteraar
Als kind al had Hendriksen een klik
met honden. Maar pas op latere leeftijd nam ze het besluit van honden
trainen haar beroep te maken. Momenteel heeft ze een uitlaatservice
en daarnaast een praktijk voor
’moeilijke honden’ als gedragstherapeute of hondenfluisteraar. Al
klinkt dat laatste geheimzinniger
dan het is. ,,Het is gewoon een kwestie van je verdiepen in het gedrag
van de hond.’’
,,Veel mensen zien honden als een
soort gezinslid. Maar een hond
moet wel een hond kunnen blijven.
Er moeten regels zijn, net als in ieder huishouden. En als je die niet
stelt en consequent toepast, gaat je
hond zich van alles permitteren en
kan onhandelbaar worden. Vaak
zijn het eigenlijk heel simpele dingen waar het dan fout gaat. Gedrag
dat makkelijk te corrigeren is.’’
Neem het grommen van een hond.
,,Daarmee geeft hij aan dat je over
zijn grenzen heen gaat. Daar moet je

Een woofcamp op het strand van IJmuiden.

naar luisteren. Het werkt averechts
als je het negeert of zegt ’niet grommen’. Dat snapt de hond niet. Ik zag
het laatst nog. Een meisje wilde een
hond aaien. Die was daar niet van
gediend en begon te grommen.
Grommen is een waarschuwing.
Daarna volgt bijten. De baas van de
hond werd boos op het dier en moedigde het meisje aan hem toch gewoon te aaien. Ik heb er wat van gezegd, want voor hetzelfde geld had
de hond het meisje gebeten. Zo’n
opmerking wordt me lang niet altijd in dank afgenomen. Maar ik kan
me dan niet inhouden. Mensen negeren de lichaamstaal van hun dier.’’

Opvoeden
Als de hulp van Hendriksen wordt
ingeschakeld, leert zij de eigenaar

Lekker in de weer
met je hond
bij woofcamp
van de hond de hondentaal spreken.
,,Door het gedrag van je hond te begrijpen, kun je beter met hem of
haar communiceren. Daarmee kan
iemand veel problemen voorkomen
en oplossen. Vrijwel elke hond is te
corrigeren. Het is een kwestie van
opvoeding, goed kijken en regels
stellen. Niet alleen als pup, maar
blijvend. Veel mensen snappen dat
je een jonge hond moet opvoeden,
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maar laten het daarna afweten.’’
Een hond voelt veel aan. ,,Ik kan
vaak aan de hond zien hoe het met
zijn baas gaat. Daarom kom ik ook
bij mensen thuis als het spaak loopt.
Het gaat om de interactie. Ook vraag
ik mensen filmpjes te maken van het
gedrag van hun hond. Dan laat ik
zien waar het fout gaat en kan een
plan van aanpak maken. Meestal
ben ik er met een sessie uit.’’
,,Honden moeten niet de ruimte
krijgen om dingen te doen waarvan
jij denkt: dat wil ik niet. Dan snapt
zo’n dier er niets van als je opeens
boos op hem wordt, want hij heeft
niet in de gaten dat hij iets niet mag.
Je moet je als hondenbaas heel bewust zijn van je gedrag. Sommige
mensen staan totaal niet stil bij het
feit dat een hond aandacht nodig

Op een gegeven moment wilde Hendriksen meer dan alleen honden
corrigeren en uitlaten. ,,Honden
houden van spelen en rennen, maar
vaak heeft de baas daar niet zo’n zin
in. Ik heb ooit een CIOS-opleiding
gevolgd, dus weet het nodige van
bewegen. Zo kwam ik op het idee
van de ’woofcamp’. Een variant op
de bootcamp waarin mensen in de
buitenlucht sporten, maar dan met
je hond erbij. Je doet samen met je
dier oefeningen op een leuke speelse
manier. Het plezier staat voorop, het
gaat om met elkaar bezig zijn. Met
als bonus dat je de band met je dier
versterkt en het beter leert kennen.’’
Ook moeilijke of agressieve honden
zijn welkom. ,,De honden blijven
aangelijnd, dus er kan weinig gebeuren.’’
De woofcamp-lessen zijn op woensdagavond en zaterdagochtend op
verschillende locaties in en rond
Haarlem, zoals de Hout en Kraantje
Lek. ,,Je hoeft niet elke keer te komen. Woofcamp doet aan rittenkaarten van vijf keer. Dus je bepaalt
zelf wanneer je kunt. Dat is natuurlijk wel eens een dingetje als het regent. Sta ik daar in mijn uppie’’,
lacht Hendriksen.

Landelijk
De trainingen slaan aan, constateert
Hendriksen. ,,Deelnemers zijn heel
enthousiast. Met een team van specialisten hebben we inmiddels een
uitgebreid programma ontwikkeld,
dat landelijk is gepresenteerd. Ook
in andere gemeenten worden nu
steeds meer woofcamp-lessen gegeven. Lekker actief bezig zijn met jezelf en je hond. Een win-win-situatie.’’
Meer informatie op www.woofcamp.nl of via info@dogdoc.nl.

