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Cursus 'Rust, Vertrouwen & Samenwerking' 
Samen met je hond aan de slag met rust, vertrouwen, 
(zelf)beheersing, aandacht en contact. De oefeningen zijn 

grotendeels gebaseerd op impulscontrole (methode Delphi) 
waarbij de samenwerking tussen eigenaar en hond 
wordt bevorderd. 

De lessen zijn geschikt voor elk type hond van elke leeftijd: druk, 
rustig, groot, klein, pup, puber of oudere hond. Ook elke 'baas' is 

welkom net als kinderen die zelf mee kunnen doen. (Max. één per 
hond en altijd onder begeleiding van een volwassene.) 

 

Nadere toelichting op impulscontrole 
In de hondentraining wordt impulscontrole gebruikt om de hond te helpen rustiger te zijn en af te 

wachten i.p.v. impulsief en met veel drukte, opspringen, trekken, blaffen of ander (ongewenst) gedrag 
zijn zin te krijgen.  

De oefeningen gaan uit van keuzes die de hond heeft, waarbij we hem helpen de juiste keuze te 
maken. Rust is een heel belangrijk doel. In onze drukke maatschappij kunnen niet alleen mensen, maar 
ook honden snel overprikkeld raken. 

Een overprikkelde, drukke hond kan niet leren en alle stresshormonen kunnen schadelijk zijn voor de 
gezondheid. We leren de hond zelf zijn rust te vinden, ondanks de drukte in zijn omgeving. 

In de oefeningen leren we de hond respect aan voor handen, kleding en voer en we helpen de hond 
steeds - zonder commando en zonder 'straf' - de juiste keuzes te maken. 

We leren dus ook heel goed om onszelf te beheersen en ons "nee, foei, laag, blijf, af" in te slikken, 
onze signalen via de riem te beperken en even geduld te hebben!  

De oefeningen zijn erg leuk om te doen, omdat je direct resultaat ziet en het contact tussen jou en de 
hond steeds beter wordt!  

http://delphigedragscentrum.com/hondenschool/gecertificeerde-icd-instructeurs  

 

Wanneer, hoe laat en waar 
Per dag zijn er twee identieke lessen. De lessen kunnen los gevolgd worden, 
maar in de drie bijeenkomsten zal wel een opbouw plaatsvinden, zodat ze ook als 

serie gevolgd kunnen worden. De lessen vinden binnen plaats. Het is echter een 
bedrijf waar o.a. paarden gehuisvest zijn, dus kom met goede schoenen en 

kleding die tegen een stootje kan. De ruimte is rolstoeltoegankelijk. 
 

Data Tijden Adres 

Dinsdag 5 maart 2019 

Dinsdag 12 maart 2019 

Dinsdag 19 maart 2019 

Sessie 1: 19.15-20.00 

Sessie 2: 20.15-21.00 

Hallen behorende bij 

Hoge Klei 2A 

2242 XZ Wassenaar 

 
(NB: data onder voorbehoud van binnenkomende werkopdrachten voor mijn hoofdberoep. Als een les 
uitvalt wordt een alternatieve datum gezocht.) 

 

Kosten 
1 strip per bijeenkomst. 
 

Aanmelden 
Als je mee wilt doen, stuur dan een berichtje naar 

hondenkompas@kpnmail.nl met: 

- Naam 

- Naam van de hond 

- Welke dag/dagen (één, twee en/of drie) je aanwezig wilt zijn 

- Voorkeurstijd (sessie 1 of 2) 

http://delphigedragscentrum.com/hondenschool/gecertificeerde-icd-instructeurs
mailto:hondenkompas@kpnmail.nl

