
 

De nazomer is in aantocht. De september maand heeft 

vaak nog hele mooie en warme dagen. Denkende aan 

de herfst die daarop volgt is het dus echt nog even 

genieten van het buitenleven die onze wereld een stukje 

groter maakt. In augustus schreef ik over mijn kijk op 

het wandelen met honden aan de lijn. In mijn beleving 

staan deze meters voor het herstellen of juist intact 

houden van de relatie. De ultieme relatie bestaat voor 

mij uit liefde, respect en vertrouwen. Een hond heeft 

niet veel nodig, wanneer hij in zijn natuurlijke behoeftes 

wordt voorzien is hij op zijn gelukkigst. Een gelukkige  

hond is een verrijking voor ieder mens.  

 

 

 

Tijdens consulten die ik dagelijks 

geef probeer ik de mens een 

andere gedachtegang aan te leren. 

Een gedachtegang die laat zien 

hoeveel invloed het natuurlijke 

instinct op het gedrag van honden 

heeft. Wij mensen hebben ons 

inmiddels zover ontwikkeld dat wij 

afstand hebben gecreëerd tussen 

ons menselijke, natuurlijke instinct 

en ons verstand. Zonder dat wij 

daar bewust van zijn spelen onze 

instincten wel degelijk op maar 

durven daar niet meer naar te 

luisteren. Onze energie, 

lichaamstaal en intentie, kunnen 

we maar moeilijk verbergen voor 

onze viervoeters. Dit is namelijk 

eigenlijk het enige waar een hond 

op reageert. Hij spiegelt.  

 

 

“Onze energie, 

lichaamstaal en 

intentie, kunnen we 

maar moeilijk 

verbergen voor onze 

viervoeters.” 



 
 

 

Ik laat mensen graag bewust worden van hun eigen energie. Ik 

leer ze wat hun lichaamshouding betekent en waarom de hond 

dus reageert zoals hij reageert.  

 

Terug naar de mooie nazomer. Niet alleen hondeneigenaren 

zoeken de mooie buiten gebieden van Nederland op, ook 

paardeneigenaren gaan de natuur in. Zij genieten net als ieder 

ander mens en dier van het buitenleven, samen delen we 

eenzelfde passie. Soms zie ik dit echter weleens misgaan. Honden 

die op paarden afstormen en de paarden de schrik van hun leven bezorgen. Dit kan dan soms 

zelfs doorgaan tot het (blijven) najagen van de paarden. Heel vervelend voor beiden wanneer de 

ontspannen buitenrit of wandeling verstoord wordt door deze onrust. De mooiste oplossing is 

wanneer de hond leert om niet achter de paarden aan te rennen. Dit vergt natuurlijk wel 

oefening en daar heb je paarden voor nodig.  

 

Wanneer je een paard passeert adviseer ik je om je hond aan te lijnen en netjes naast je te laten 

lopen of zitten. Een mooi moment om je hond te leren kalm te blijven bij het zien van een paard. 

Ik denk dat ik hiermee een aantal paardeneigenaren blij maak, naast het mooie leermoment voor 

de hond. Twee vliegen in één klap! Zo kan eenieder zijn ontspannen wandelingen of ritten blijven 

voortzetten. Geniet van de mooie dagen die ons nog te wachten staan, maak die mooie meters 

met de viervoeters aan de lijn, bouw aan een stevig fundament voor de relatie voor ultiem geluk. 

Neem de bewustwording eens mee tijdens de interactie en ervaar de verrijking van rust en 

kalmte. Maar boven dat alles, geniet van het hier en nu! 

 

 

 

 

“Honden die op 

paarden afstormen 

en de paarden de 

schrik van hun leven 

bezorgen.” 



 

  
 

 

 

Kom wandelen in Spaarnwoude! Maak een keuze uit het ruime 

aanbod van Spaarnwoude.  www.spaarnwoude.nl 
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