
R1.1 Kind en Hond, Veilig én gelukkig 

We weten heel veel over kinderen en we weten heel veel over honden. Hoe kan het dan dat er in Nederland 
toch jaarlijks 75.000 kinderen door honden worden gebeten?  

'Dat doet ie van mij niet hoor' 
Vaak hoor je dat dat eigenaren denken dat hun hond niet zal bijten, omdat ze een gehoorzaamheidstraining 
hebben gevolgd. Dat is echter geen garantie. Uit onderzoek blijkt dat 66 procent van de honden die een kind 
hadden gebeten een training hadden gevolgd. 

'Je moet ze ook niet alleen laten!' 
Je hoort ook vaak dat je problemen kunt voorkomen door hond en kind nooit samen alleen te laten. Maar 
wat blijkt? De meeste bijtincidenten gebeuren terwijl eigenaren er gewoon met hun neus bovenop staan. 

MYTHES OVER KINDEREN EN HONDEN 
Er bestaan veel mythes rondom honden en kinderen. Doordat we als eigenaren in deze mythes blijven 
geloven nemen we veel te veel risico's, waardoor tienduizenden kinderen onnodig worden gebeten. Hoog 
tijd om daar verandering in aan te brengen, want de meeste van deze mythen zijn nergens op gebaseerd. 

Tijdens de workshop ontdek je: 

• Welke kind-hond mythes er in Nederland bestaan (én waarom deze niet kloppen)... 
• Ontvang je kennis en data over (bijt)incidenten naar kinderen zodat je goed geïnformeerd bent 

én(nog) betere keuzes kunt maken... 
• Ontdek je waarom het op straat vaak GOEDFOUT gaat als een kind je hond wil aaien en dit voor je 

hond niet prettig is (maar ook hoe je dit voorkomt)... 
• Krijg je de techniek Bruto-Netto tijd uitgelegd waarbij je in 1 minuut een veilige en leuke situatie 

tussen hond en kind creëert. 

Schrijf je snel in, want er is beperkt plaats. Deze interactieve lezing vindt plaats zonder honden en zonder 
kinderen.  

Dierbare groet, 
Cindy van Dorst, 
Gedragstherapeut Kind & Hond 
www.dierbareontmoetingen.nl   
 
P.S. Werk je als hondenprofessional? 
Neem eens een kijkje bij onze gratis Webinars, klik voor meer info even op deze link: 
 https://www.dierbareontmoetingen.nl/hondenprofessional/webinars/  

R1.2 R2.6 R3.11 “Demo apporteren” Anita Hoogendoorn en Petra Halbersma 
 
Onze hounen zijn (ook) jachthonden, ze hebben de instincten en bijbehorende werkeigenschappen. Maar 
wat kun je daar nu mee? Jachttraining ligt voor de hand, en nee, dat betekent niet dat je de hele tijd met 
dode eenden loopt te zeulen. In deze workshop laten we zien wat er onder andere op jachttraining aan de 
orde komt en hoe leuk het is om samen te werken. Onze hounen zijn slim en hebben cognitieve uitdagingen 
nodig. Dat bied je met jachttraining, want daar zijn ze (ook) voor gefokt. Je kunt heel eenvoudig beginnen en 
het uiteindelijk zo complex maken als je fantasie groot is. Je houn wordt er blij van, en zeker weten, jij ook! 
 

http://www.dierbareontmoetingen.nl/
https://www.dierbareontmoetingen.nl/hondenprofessional/webinars/


 
R1.3 Wandelen met de boswachter Mikal Folkertsma 
 
Veel hondeneigenaren zijn wandel- en natuurliefhebbers. Samen met je maatje erop uit en genieten van de 
planten en dieren die je tegen komt, is een prachtige hobby. Een van die hondeneigenaren is Mikal 
Folkertsma. Zij is boswachter bij Staatsbosbeheer in de Kop van Noord-Holland en gaat er graag met haar 
stabij Twirre op uit. 
  
Tijdens deze workshop ga je op excursie en vertelt Mikal je meer over de natuur die je onderweg tegenkomt 
en over het werk en de dilemma’s van boswachters. Je hond is van harte welkom op de excursie, mits deze 
sociaal is en (eventueel op gepaste afstand) samen met andere honden kan wandelen. Er is een maximum 
van 20 mensen (max. 10 honden) voor de excursie. 
 
R1.4 R2.8 R3.12 Hersenwerk met spijkerbroek 
 
In de workshop gaan we Hersenwerken met een spijkerbroek. We leggen de basis van Hersenwerk uit en 
gaan uitleggen dat Hersenwerk helpt bij het ontwikkelen van een band tussen mens en hond. Dat er een 
mooie duidelijke, wederzijdse communicatie plaatsvind tussen eigenaar en hond. We leggen uit hoe je 
Hersenwerk opbouwt en wat je allemaal met een spijkerbroek kunt doen qua Hersenwerk. 
Onze workshops duren 30-45 min in een groep van max 8 honden. 
We willen iedereen die mee doet aan de workshop vragen om een eigen ouden spijkerbroek mee te nemen 
en veel, niet kruimelend lekkers voor de hond. Marieke Smit en Elly Stienstra 
 
Vanuit Hersenwerk steunen we de 50-50 shop steunt dieren met bestellingen, we zouden ontzettend bij zijn 
met een oproep voor het verzamelen van oude spijkerbroeken die verwerkt mogen worden tot 
Hersenwerkspellen. (of maken we ervan, dat deelnemers de broeken liefst meteen achterlaten?) 
 
R1.5 De workshop Detectie 

Tijdens deze workshop zetten we de eerste stappen in detectiesport. Zo kan er kennisgemaakt worden met 
deze sport en worden ervaren of dit een leuke sport voor je is. Alle honden zijn geschikt voor detectie, ze 
hebben niet voor niets allemaal zo’n goede neus! Door detectiewerk krijgen de honden meer focus en 
zelfvertrouwen. Het is daarnaast een sport waarbij de hond zelfstandig te werk leert gaan en de handler de 
hond nóg beter leert lezen.  

We zullen in deze workshop de eerste stappen zetten in het: 

• Aanleren van geur 

• Gestructureerd zoeken 

• Aanleren van de alert  

Bij voorkeur zijn de deelnemende honden getraind op een clicker of een clickerwoord én voergericht.  

We zoeken in boxen, bollen, in/om tassen en trainen daarnaast de alert.  

*alert is een manier voor de hond om jou kenbaar te maken dat hij de bron gevonden heeft. We trainen de 
hond hierbij te gaan zitten en/of liggen zodat het een overduidelijke houdingsverandering is. De hond blijft 
daarbij met de neus richting de bron wijzen.  

De workshop wordt gegeven door Angelique van Gaans en Lonneke van der Wijngaart. Zij zijn beiden 

opgeleid door de Nederlandse Speur en Detectie Bond als instructeur Detectie 

https://www.5050shopsdb.nl/


 

R2.7 Lezing Gezonde Voeding 

Farmfood zal een lezing houden over wat gezonde voeding doet met en voor onze honden. Soms is het best 

ingewikkeld het juiste eten voor je hond te vinden. Of je hond heeft iets speciaals nodig.  

Bij Farmfood kunt ook aankloppen voor - individuele - adviezen op het terrein van voeding. Er zal vast 

genoeg ruimte zijn voor vragen die bij u leven.  

Farmfood is sponsor van de NVSW.  

 
R2.9 De workshop Kind leert hond 

Tijdens deze workshop leren we kinderen hoe ze het best én het leukst met de hond kunnen samenwerken. 
Daarbij vermijden we fysiek contact als duwen, trekken, vastpakken volledig.  

De volgende onderdelen komen aan bod:  

• Balans oefeningen  

• Stap oefeningen  

• Spring oefeningen 

• Tough / high five  

Deze oefeningen zijn niet alleen leuk om te doen, maar zorgen daarnaast voor betere stabiliteit en 
spieropbouw bij de hond wanneer ze vaker worden getraind. Het niveau van de oefeningen kan worden 
aangepast aan de leeftijd en ervaring van het kind.  

De workshop is geschikt voor kinderen van 7 tot 12 jaar én voor voer- of spelgerichte honden.  

De workshop wordt gegeven door Angelique van Gaans en Lonneke van der Wijngaart.  
 
. R 2.10  R3.14 Pijn bij Honden, een Interactieve lezing/workshop door Michelle Vrolijk 
 
Michelle is opgeleid tot en werkzaam als gedragsdeskundige voor honden en tevens initiatiefnemer van de 
opleidingen Pijn bij Honden. Als geen ander heeft zij oog voor pijn als onderliggende reden als oorzaak of 
‘’niet mee-helpende-factor’’ bij probleemgedrag. Daarom hebben wij haar uitgenodigd om 2 lezingen over 
Pijn bij honden bij ons te komen geven. Tijdens de lezingen wordt vooral aan de hand van divers foto- en 
filmmateriaal uitleg gegeven over Pijn bij Honden, waardoor het een interactief en boeiend samenzijn wordt. 
Er wordt gekeken naar zichtbare&onzichtbare klachten en tevens naar onlogisch/probleemgedrag. Uiteraard 
is er ook ruimte voor het stellen van vragen. Meer over Michelle kun je vinden op haar website  
https://www.michellevrolijk.nl/over-mijzelf.html 
 
R.3.13 Nosebedience  
 
Nosebedience is een combinatie van neuswerk (detectie) en gehoorzaamheid (obedience). Het is een sport 
waarin de hond zelfstandig én met de baas leert samenwerken. Onderdelen van nosebedience zijn o.a. het 
vooruitsturen naar een vak en doorsturen voor zoekwerk, het afzoeken van auto, het apporteren van het 
apport met de juiste geur.  

https://www.michellevrolijk.nl/over-mijzelf.html


Het aanleren van een specifieke geur is onderdeel van detectie en zullen we tijdens de workshop 
nosebedience niet behandelen. We vervangen het zoeken naar een specifiek aangeleerde geur door het 
zoeken naar wat lekkers. Aan bod komt vervolgens:  

• Het vooruitsturen naar een vak en doorsturen naar een lineup met lekkers 

• Het apporteren van het juiste apport met lekkers  

• Het correct volgen van de handler naar een afzoekgebied 

Bij voorkeur zijn de deelnemende honden getraind op een clicker of een clickerwoord én voergericht.  

De workshop wordt gegeven door Angelique van Gaans en Lonneke van der Wijngaart. Zij zijn beiden 

opgeleid door de Nederlandse Speur en Detectie Bond als instructeur Nosebedience.  

 

R3.15 Lezing Stichting Zino 

De NVSW heeft goed contact met Stichting Zino. Een lid van onze vereniging licht toe waar Zino voor staat. 

Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden is een non-profitorganisatie die als doel heeft 

om honden die, om welke reden dan ook, niet meer bij hun baasje(s) kunnen blijven op een veilige 

manier te herplaatsen. 

In de augustus-editie van de ‘Fryske Hounen’ heeft een artikel gestaan waarin al  het een en ander 

verteld is over de samenwerking en voor de leden die in de toekomst gebruik moeten gaan maken van 

de diensten van stichting Zino is natuurlijk van belang de werkwijze van de stichting te weten en 

interessant zijn zeker ook de dingen die stichting Zino nog meer doet. 


