Hondentraining is mijn passie

BRUISENDE/ZAKEN

Brigitte Versterre is al
25 jaar trainer van
reddingshonden. Ze
heeft haar sporen in
het reddingswerk
ruimschoots verdiend
en geeft lessen en
seminars in binnen- en
buitenland. Daarnaast
schiet ze sinds enkele
jaren baasjes en
honden met ongewenst
gedrag te hulp.

“Ik was hiervoor jarenlang instructrice bij een hondenschool”, vertelt Brigitte
gedreven. “Daar zag ik dat sommige honden toch probleemgedrag ontwikkelden
nadat ze een puppycursus hadden gevolgd. Terug gaan naar de hondenschool is dan
geen optie omdat je dat gedrag meestal niet in een groep kunt oplossen. Ik ben voor
mezelf begonnen om de benodigde individuele begeleiding te kunnen geven.”

Ervaringsdeskundige
“Als ervaringsdeskundige weet ik wat er bij komt kijken om een hond op het goede
pad te houden. Ik reageer in eerste instantie instinctief als ik het gedrag van een
hond wil bijsturen, puur vanuit mijn gevoel. Maar daarnaast heb ik voldoende
theoretische kennis om te onderbouwen wat ik doe”

Iedere hond is anders
“Ik begin met een intake, meestal bij de mensen thuis. Het is immers belangrijk om
het gedrag aan te pakken op de plek – binnen of buiten – waar het zich voordoet. Ik
bespreek met de baasjes wat ze doen waardoor hun hond zo reageert en waardoor de
situatie is verergerd. Daarbij doe ik oefeningen met de hond om in te schatten wat de
beste aanpak is om het ongewenste gedrag af te leren. Misschien gaan
we even buiten wandelen of krijg je wat huiswerk op. Elke hond is
immers anders, maar ook ieder baasje. Samen zoeken we naar een
oplossing waar ook jij je goed bij voelt.”

Praktische handvaten
“Soms geeft het eerste gesprek al voldoende handvaten om mee verder
te gaan. Ik laat het dan aan jou wanneer je behoefte hebt aan een
vervolg consult. Het mooie is dat het mensen vertrouwen geeft als ze
zien dat het niet allemaal de schuld is van de hond. Met mijn uitleg en hulp
maak ik zowel de baasjes als de hond een stuk gelukkiger!”
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