
 

Opvoeden moeilijk? 

 

Nou, dat valt reuze mee hoor. Als je maar ‘even’ 

weet hoe het moet. De meeste mensen maken de 

fout om hun hond als gelijke te behandelen.  

Maar een hond is geen mens, een hond is een dier!  

Door inconsequent te zijn en onvoldoende kennis 

van hondengedrag en -taal te hebben, lukt het soms 

niet om goed met je hond te communiceren.  

De baas begrijpt de hond niet en de hond begrijpt 

zijn baas niet. Dit alles is eenvoudig te voorkomen 

en te verhelpen door je kennis op het gebied van 

honden te vergroten. Ik zal je dan ook met veel  

plezier begeleiden om meer inzicht te krijgen  

in hondengedrag. Door een passend en vooral  

resultaat gevend trainingsprogramma op te stellen 

voor jou en jouw hond zul je binnen een aantal  

weken zelf de nodige veranderingen bij je hond  

teweeg brengen.  

Niet ik, maar jíj gaat je hond trainen en je zult  

verstelt staan van het resultaat. 

 

 

Ik geef cursussen op maat. Dat wil zeggen dat jij 

aangeeft wat je je hond wilt leren en of je dat in 

groepsverband of individueel bij jou thuis wilt doen. 

 

 

Bel of mail gerust voor vrijblijvende informatie of 

voor het maken van een afspraak.  

Sandra Steen 

Advies en begeleiding op maat 

bij de opvoeding van je hond 



Wie ben ik en wat kun je verwachten? 
 
Mijn naam is Sandra Steen en ik woon in Groningen. 
Ruim 20 jaar geleden ben ik met onze vorige hond een 
cursus gaan volgen bij een hondenschool. Het belonings-
systeem sprak mij erg aan: goed gedrag belonen, slecht 
gedrag negeren.  
Doordat ik mijn hond zoveel beloonde voor zijn goede 
gedrag, deed hij nog meer zijn best (iedereen vindt het 
fijn om te horen dat je het goed doet, toch?). Na 2 jaar 
met mijn hond getraind te hebben, ben ik zelf les gaan 
geven. In de ruim 18 jaar dat ik les heb gegeven, heb ik 
veel geleerd. Héél veel geleerd. Niet alleen over honden, 
maar zeker ook over mensen.  
Ik vind het belangrijk dat iedereen geholpen wordt. In 
een groep trainen kan heel nuttig en gezellig zijn, maar er 
moet ook ruimte zijn om mensen individueel te helpen. 
Ik durf te zeggen dat het mij tot nu toe altijd gelukt is om 
daar aan te voldoen. 
 
 
Dieren zijn mijn passie en honden in het bijzonder.  
Ik vind het geweldig om te werken aan een goede band 
met mijn hond en deze band ook te behouden (of met 
welk dier dan ook). 

 

 

Een band opbouwen begint met wederzijds vertrouwen.  

Dat vertrouwen komt tot stand door eerlijk en consequent 

tegen je hond te zijn. Door vaste regels te stellen wordt het 

voor jouw hond duidelijk wat je van hem verwacht en 

wordt het voor hem makkelijker om hier aan te voldoen.  

Hij zal plezier hebben in elk contact wat hij met jou heeft  

en zal jouw commando’s steeds sneller gaan uitvoeren  

(‘will-to-please”). 

Honden leren door ervaring. Gedrag dat ze iets oplevert 

gaan ze herhalen, gedrag dat ze niets oplevert laten ze 

achterwege en gedrag waar op een negatieve reactie komt 

gaan ze proberen te vermijden. Willen we de hond iets 

leren, dan moeten we heel bewust gaan reageren op alles 

wat de hond doet. 

Goed gedrag = belonen 

Vervelend gedrag = negeren 

Fout gedrag = straffen (lees: corrigeren) 

Wat het foute gedrag betreft: we straffen de hond pas als 

het negeren niet het beoogde resultaat heeft gegeven.  

Als de hond dan toch gestraft moeten worden, gaat mijn  

voorkeur uit naar: 

 Op een boze en straffende toon praten tegen de 

hond (mondelinge straf) 

 Strakke boze blik (oogcontact) 

 De hond even stevig aanraken (lichamelijk straf) en 

dan alsnog met luide stem “nee!” of “foei!” 

Ik ben er geen voorstander van om de hond aan zijn nekvel 

door elkaar te schudden. Dit doen honden enkel om een 

prooi te doden. Je hond zal dit dan ook niet zien als straf 

maar als asociaal gedrag van jou. Dit komt je leiderschap 

niet ten goede. Leg je hond ook niet met geweld op zijn 

rug. Dit levert slechts verzet op. Als je hond jou echt ziet als 

hogere in rang zal hij zich uit eigen wil op zijn rug bewegen. 

 

 

We beginnen natuurlijk positief en gaan ervan uit 

dat je hond meer goed dan fout doet. Elk goed    

gedrag wat je hond vertoont móet beloond worden. 

 

Belonen kan op verschillende manieren: 

 

Positieve aandacht 

Mondeling: goed zo, braaf, knap gedaan, juichen 

Lichamelijk: aaien, klopje, knuffel 

Oogcontact: vriendelijke blik, lachen 

 

Voer 

Omdat voer essentieel is om te overleven en wij de 

macht hebben over het voer, is het bij uitstek  

geschikt om te gebruiken als beloning. Men is wel 

eens bang dat de hond gaat schooien. Dit is echter 

absoluut niet zo, omdat we de hond namelijk laten 

werken voor zijn beloning. Zonder goed gedrag, 

geen beloning. 

Welk voer geschikt is als beloning hangt van de hond 

af. De één doet het prima voor zijn eigen brok, de 

ander is beter bij de les te houden met bijv. een 

stukje worst of kaas. 

 

Spel 

Je kunt je hond ook heel goed belonen door even 

een spelletje met hem te doen.  

Even hard wegrennen en je hond uitdagen achter je 

aan te komen, even stoeien of het weggooien van 

een bal is voor je hond al vaak een beloning op zich. 

 

 

 

 

Geeft je hond kalmerende signalen,  

stop de straf dan onmiddellijk!  


