
Begeleide wandeling 

Samen Denken -  Samen Werken -  Samen Beleven - Samen
Genieten! 

Tijdens de wandeling leer je wat de behoeften van je hond zijn en
hoe je ervoor kunt zorgen dat deze behoeften (zo goed als mogelijk)

bevredigd kunnen worden. 

Waarom is het belangrijk om rekening te houden met de behoeften
van je hond?

Wanneer je je niet bewust bent van de behoeften van je hond, wordt
heel vaak (onbewust) aan deze behoeften voorbij gegaan. Wat er
dan gebeurt is dat je viervoeter hier stress van ondervindt of zich op
zijn minst niet gelukkig voelt. En dat is wat je juist niet wilt voor je
hond. Wanneer er stress ontstaat, kan een hond gedrag gaan vertonen wat ‘ongewenst’ is.  Hoewel we
ons soms blindstaren op het feit dat bepaald gedrag wat onze hond vertoont ongewenst is voor ons of 
voor de maatschappij, is het gevoel dat onder dit ongewenst gedrag ligt ook zeer onwenselijk voor de 
hond zelf. Wanneer dit gedrag  zich bij de hond uit in het naar binnen keren, hoef je hier, als je niet 
goed kijkt naar je hond, niets van te merken. Gedrag dat echter zichtbaar aanwezig is en ervaren wordt 
als ongewenst voor de omgeving, wordt wel opgemerkt. De oorzaak van ongewenst of zogenaamd 
probleem gevend gedrag, ligt vaak in het niet tegemoet komen aan de behoeften van de hond. 

Waarom is een keuze hebben belangrijk?

Wanneer wij met onze hond gaan wandelen, zijn we in de regel gericht op een rondje van A naar B of 
een bepaald rondje in ons tempo. Hierbij ontnemen wij hem vaak de mogelijkheid om te snuffelen.  We 
trekken hem weg bij de heg van een voortuin, omdat we bang zijn dat hij daar gaat plassen of nog 
erger. We nemen hem gehaast mee aan de lijn, omdat we zo naar het werk moeten etc. Daarmee zeg 
ik niet dat je hem nooit even tegen mag houden, omdat iets echt niet kan. Je houd je hond dan gewoon 
rustig tegen door de lijn geen ruimte te geven. De hond heeft dan zelf weer de mogelijkheid om een 
andere richting, die hij wil, te kiezen. 

Keuze ontstaat uit iets wat je belangrijk vind op dat moment, het is het volgen van een innerlijke 
(intrinsieke) motivatie. Een hond heeft deze innerlijke motivatie ook. En ja, soms is die innerlijke 
motivatie van jouw hond niet handig in een bepaalde situatie of zelfs gevaarlijk. Natuurlijk behoed je 
hem of zijn omgeving hier dan voor. Maar wanneer je hier meer bewust van wordt  en je geeft je hond 
meer keuzes dan zal je zien dat je heel vaak deze keuze wel toe kunt laten. Soms met wat begeleiding 
en geduld van jou. 

Wanneer je je hond meer keuzevrijheid geeft, wordt hij hierdoor meer ontspannen en krijgt meer 
zelfvertrouwen. Een hond die zelf initiatieven kan nemen, ontwikkelt meer zelfvertrouwen. Dit is de 
basis voor een stabiel en sociaal vaardige hond. 

Je zult verbaasd zijn over de vaardigheden van je hond. En verrast over het effect van jullie 
samenwerking! Je zult ook merken hoe leuk het is om er écht samen in de natuur op uit te zijn. De 
wandeling zal de band tussen jou en je hond alleen maar meer versterken! 

De wandeling duurt ongeveer 2 uur en kan in lengte aangepast worden. Er zal rekening gehouden 
worden met de weersomstandigheden (vooral bij warmte in de zomermaanden), maar ook met de 
conditie van je hond. 

Begeleide wandeling (ca. 2 uur) € 27,50

In combinatie met de workshop Ontspanningsmassage voor je hond krijg je 15% korting op deze 
wandeling!

Heb je vragen over deze wandeling of wil je deze wandeling boeken? Stuur een mail naar Miranda: 
maisonletoutou@gmail.com


