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MEER INFORMATIE OVER DE ONLINE BASISCURSUS ‘VOOR EEN GOEDE BASIS MET JE BUITENLANDSE HOND’ 

Copyright Riet Ottenhof 

 

Waar heb je mee te maken? 

Waar je vroeger alleen honden uit het asiel in Nederland kon adopteren, zien we de laatste jaren dat er ook 

veel honden uit het buitenland geadopteerd worden.  

In de afgelopen jaren heb ik al veel honden uit het buitenland en hun baasjes mogen begeleiden. 

 

Door mijn eigen hond Zara, een Spaanse schone, ben ik in aanraking gekomen met buitenlandse honden. 

Eerlijk gezegd heb ik het, met de kennis van nu, behoorlijk onderschat. 

Zo was ik niet goed voorbereid in wat ik kon verwachten en was het gedrag dat ze liet zien totaal niet 

herkenbaar voor mij. 

Menige keren heb ik huilend op de bank gezeten omdat ze mij tot wanhoop dreef en ik het gevoel had dat ik 

haar totaal niet kon geven wat ze nodig had. Gelukkig is dit met goede begeleiding, veel trainen en geduld 

compleet veranderd. 

Ervaring 

Honden zijn en blijven geweldige dieren, waar ze ook vandaan komen. 

Maar… mijn ervaring is dat er niet altijd de juiste voorlichting wordt gegeven, waardoor baasjes zich vaak 

niet realiseren wat zij kunnen verwachten van hun nieuwe gezindslid. 

 

Dit kan nog wel eens voor onbegrip en teleurstelling zorgen. Dat is niet alleen vervelend voor jou, als 

baasje, maar ook voor je hond omdat deze niet goed begrepen wordt. 

Daarom heb ik deze cursus ontwikkeld, om jou en je buitenlandse hond goed op weg te helpen. 

 

Buitenlandse hond op komst 

Ga je binnenkort een buitenlandse hond adopteren? Of ben je op zoek naar een hond uit buitenland en wil je 

nog meer kennis over wat je kan verwachten? Dan sluit deze cursus goed aan bij alle vragen over de 

dagelijkse gang van zaken met je buitenlandse hond en hoe je je goed kunt voorbereiden, zoals: 

– wat moet ik allemaal aanschaffen voor mijn buitenlandse hond? 

– wat is een goede plek voor de bench/mand? 

– hoe maak ik een goede start? 

– hoe kan ik mijn kinderen goed voorbereiden op de komst? 

– hoe kan ik mijn hond buiten en binnen zo goed mogelijk begeleiden? 

– Ondanks al je tijd en energie, heb je niet het idee dat er vooruitgang wordt geboekt. 
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Je buitenlandse hond is er al 

Heb je al een hond uit het buitenland en herken je het volgende? 

– angstig gedrag voor de meest uiteenlopende zaken zoals: bezoek, andere honden, op straat lopen, geluiden 

etc. 

– je hond heeft veel moeite met prikkels. 

– je hond blaft in huis en buiten op straat. 

– je hond trekt aan de lijn. 

– je hebt het gevoel vast te zitten in de training met je hond. 

– Je kan je hond moeilijk bereiken. 

Of je nu je buitenlandse hond nog gaat verwelkomen of dat deze nu al jaren bij jou thuis is: alles is in de 

cursus aanwezig om jou en je buitenlandse viervoeter verder op weg te helpen. Met deze online cursus geef 

ik je meer kennis en inzicht in het gedrag van de hond, maar ook in je eigen gedrag. 

Ondersteund met praktische filmpjes laat ik zien wat er precies met de hond gebeurt en vooral hoe jij dit zelf 

kunt trainen met je hond. Daarnaast geeft het theorieboek nog meer informatie over de psychologie van de 

hond. Zodat jij alle tools in huis hebt om een goede basis te creëren met je hond. 

In 5 modules ga je leren hoe jij een goede basis kunt opbouwen: 

 


