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Meer info op p. 4 

Negende editie van HET VERDRAG VAN PLUTO 

Je wil gelukkig zijn met je hond? Pas de happy dogs en don’t tips toe en het leven 

met je hond wordt een pak leuker en makkelijker! Moeilijk? Zeker niet! Gewoon 

doen! 

1. Stop je perfectionisme! - Don’t worry, be happy! 

Perfectie pronkt in perken. Al train je je hond nog zo goed en probeer je alles in 

goede banen te leiden, als je een hond hebt dan leef je volgens de wet van Murp-

hy. 101 factoren kunnen jouw perfecte plan doorkruisen. Trainen is goed, maar 

100% controle op het leven? Vergeet het. Dus zolang er geen levensbedreigende 

dingen gebeuren, waarom je dan druk maken in pietluttigheden? Perfectie is een 

hersenspinsel in je hoofd, jij wordt er niet gelukkiger van, je  hond ook niet. 

2. Minder serieus - Meer lachen! 

Heb je geen gezonde portie humor, dan kan je beter niet met honden samenle-

ven. Lachen is de beste manier om om te gaan met bloopers. Schaam je je voor 

je onhandigheid of die van je hond? Je hond kent geen schaamte, neem er een 

voorbeeld aan! Zolang er niemand leed wordt aangedaan, blijven lachen! 

3. Laat je controledrang los  -  Neem het leven hoe het komt! 

Je moet de volledige controle op je hond hebben! Dit werd jarenlang beveeld. 

Voel je de druk al stijgen? Klaar voor een maagzweer of depressie? Je hebt geen 

100% controle op levende wezens: niet op jezelf, je partner, je kinderen en dus 

ook niet op je hond. Geef je hond en jezelf meer ruimte. Bepaal wat écht belang-

rijk is om te managen bv. omwille van veiligheidsredenen. En al de rest? Loslaten. 

Je hond gaat zich ontspannen als jij relaxt en ophoudt je te fixeren op kleinighe-

den. Zo gaat hij minder storend gedrag en/of frustratiegedrag vertonen en meer 

in contact blijven. Vervolgens zal hij veel beter kunnen luisteren op momenten dat 

het écht nodig is. 

Meer happy dogs en don’t tips kan je lezen in onze volgende editie!Bron Dr. Abrantes R. 

Happy dogs en don’t tips - deel 1 

 

Hondenwensen voor 2015 

http://www.hetverdragvanpluto.be
http://nl-nl.facebook.com/pages/Het-Verdrag-Van-Pluto/148506641855822
http://www.youtube.com/user/hetverdragvanpluto
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Je wil het gedrag van je hond in goede banen leiden, 

maar je weet niet hoe je dat op een rustige manier kan 

doen? Dan zijn deze wijsheden om je dier nieuwe ge-

woontes aan te leren misschien voor jou een hulp! 

Natuurlijk gedrag van honden wordt door mensen vaak 

gelabeld als storend of afwijkend. En eigenlijk is dit ge-

drag gewoon eigen aan onze honden. Lees daarom veel 

over honden, zodat je leert wat hondengedrag is en wat 

echt afwijkend is.  

7 wijsheden over opvoeden 

Beloon gewenst gedrag. Indien het 

gedrag van de hond hem iets oplevert, 

zal hij dit herhalen. Zoek uit wat jouw 

hond motiveert … niet wat jij vindt dat 

moet volstaan. Focus op het positieve! 

 

Vermijd/voorkom dat de hond het 

gedrag dat jij liever niet hebt op-

nieuw kan stellen. Hou je hond rustig 

onder toezicht. Gebruik afhankelijk van 

de situatie een leiband, proofruimte, … 

om je hond te begrenzen, zodat jij hem 

niet laat oefenen. Wat je niet oefent, 

kan geen gewoonte worden! 

 

Buig ongewenst gedrag om. Niet op 

tijd begrensd? Zorg dat je vroeg in de 

keten ingrijpt door je hond bij je te roe-

pen of af te leiden met een speeltje, 

voeding,... 

 

Negeer aandachteisend gedrag. Iets 

wat geen positief resultaat oplevert 

voor de hond zal hem minder motive-

ren om het gedrag te blijven herhalen. 

 

Zorg voor voldoende afleiding. Onze 

honden kunnen niet vrij de deur uit. Jij 

moet ze voldoende bevoorraden met 

kauwmaterialen, mentale en fysieke 

beweging, bezigheid, alternatieven,… 

net zoals de dieren in de zoo. 

 

Communiceer duidelijk. Leer eerst 

de leerprincipes om vervolgens op een 

leuke manier signalen aan te leren. 

Honden zijn geen verbale wezens. Hou 

daar rekening mee, zodat je begrijp-

baar blijft. Daarnaast moeten we ons 

bewust worden van het effect van onze 

eigen lichaamstaal op honden. 

 

Leer de taal van de hond! Honden 

proberen ons via hun gedrag te vertel-

len wat ze nodig hebben, wat ze be-

dreigend of frustrerend vinden, of ze 

pijn hebben enz. Leer je hond lezen en 

luister ook eens naar hem. Je groeit 

meer naar elkaar toe. 

 

Nieuwe gewoontes aanleren, is anders 

dan ‘het’ telkens laten gebeuren en dan 

‘roepen’ uit frustratie (en in sommige 

gevallen de hond fysiek straffen uit on-

macht/macht). 

Jij voorkomt dat je hond een bepaalde 

weg in slaagt en toont hem de andere 

route. Als jij creatief bent en je hond 

weet te motiveren dan kan jij met een 

minimum aan stress je hond andere 

gewoontes aanleren op een ethisch 

verantwoorde manier. Hou er wel reke-

ning mee dat jouw hond ook zijn limie-

ten heeft, dus let op met te hoge ver-

wachtingen! 

 

Ben je niet zeker of deze spelregels van  

toepassing zijn voor jouw situatie? Of 

twijfel je hoe deze werkwijze over te 

zetten op jouw opvoeding? Neem dan 

gerust contact met ons. Laat het niet te 

ver komen! 

 

Vuurwerkangst  

 

 

Meer weten? Meer lezen!  

De wijsheid van honden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brian Hare—Vanessa Woods  

 

 

Onze vuurwerktips kan je raadplegen 

via onze website: 

www.hetverdragvanpluto.be  

Voor de speciale Vuurwerkmix van 

Bachbloesems kan je dit jaar bij ons 

terecht. Wil je een flesje dan bel je 

naar 0488 47 06 27 (Audrey). 

 

 

 

Meer begeleiding nodig? Je weet ons te vinden via onderstaande gegevens. 

 

Bandit  

rauwvoer en kauwmaterialen 

bevat biologisch vlees 

ontwikkeld door 

Dierenarts Tannetje Koning 

 

 

 

 

 

 

 

Oa. verkrijgbaar 

bij Hondentrimsalon Fleur 

te Aartselaar 

 

http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/archives/1599
http://www.hondentrimfleur.be/
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Honden spreken met hun lichaam, van 

de neus tot het puntje van de staart. 

Zij communiceren de hele dag door, 

maar wij missen hun subtiele non-

verbale signalen. Hun verhaal gaat in 

stilte aan ons voorbij. Incidenten zijn 

daarom snel gebeurd. 

Wat wil mijn hond mij vertellen? 

Hoe herken ik vreugde, stress, angst of 

mogelijke agressie? 

Welke honden zijn veilig voor mijn kind 

(of andersom)? 

Hoe begrijp ik hond-hond communica-

tie en wanneer kom ik tussen beide? 

Grijp je kans om hondentaal te herken-

nen, te begrijpen en gepast te kunnen 

reageren. Breng je relatie met je hond 

naar een nieuw level of leer vreemde 

honden beter in te schatten. 

Dit alles komt aan bod in onze work-

shop “ME SPEAK DOG” op 

ZATERDAG 7 MAART 2015  

VAN 10.00U TOT 13.30U 

 

Locatie? Hondengedragspraktijk 

“Het Verdrag van Pluto” te Mortsel 

 

Jouw investering? 45 Euro  

 

Bonus 1: Doggy bag 

Bonus 2: Korting  van 10% op  

een volgende workshop 

 

Inschrijven kan via  

info@hetverdragvanpluto.be! 

Meer info vind je op 

www.hetverdragvanpluto.be 

 

Workshop Me Speak Dog  

 

‘Some people talk to animals. 

Not many listen though.  

That’s the problem’ 

Winnie the Pooh 

 

Op deze avond hopen we kersverse puppyouders, 

puppyouders in spé en elke hondenliefhebber een 

stukje rond te leiden in de wereld van de pup!  

 

We willen je op weg helpen met je nieuwe rol als 

puppy ouder, je inspireren en motiveren om je ver-

der te verdiepen in het verantwoord houden van 

honden. 

 

 

 

Op DONDERDAG 5 FEBRUARI 2015 van 19.00U tot 21.00U 
mag je een interactieve voordracht verwachten met veel praktijkgerichte voor-

beelden over volgende onderwerpen: 

 

 Aanschaf van een pup 

 De eerste dagen en nachten 

 Noden van een pup  

 Zindelijkheid / benchtraining / … 

 Vernielen en bijten 

 Opvoedingsregels en training 

 

Jouw investering? 10 euro 

Bonus 1: Doggy Bag 

Bonus 2: Korting van 10% op een volgende  workshop 

Bonus 3: 10 euro wordt in mindering gebracht indien keuze puppypact I of puppy-

pact@home 

 

Locatie? Hondengedragspraktijk “Het Verdrag van Pluto” te Mortsel 

 

Meer info? Neem een kijkje op www.hetverdragvanpluto.be 

Geïnteresseerd? Inschrijven kan via info@hetverdragvanpluto.be 

Puppy info avond 

 

 

Bezoek ons op:  

www.hetverdragvanpluto.be 

 

Hondenbadjas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te koop in de betere dieren-

speciaalzaak 

http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/contact
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/contact
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/wat-doen-wij/workshops/speak-dog-de-taal-van-de-hond
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/contact
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/wat-doen-wij/workshops/puppy-info-avond
http://www.hetverdragvanpluto.be
http://nl-nl.facebook.com/pages/Het-Verdrag-Van-Pluto/148506641855822
http://www.youtube.com/user/hetverdragvanpluto
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Getting in TTouch with your 

dog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Tellington Jones 

De Tellington TTouch Methode is een diervriendelijke trainingsmethode ontwikkeld 

door Linda Tellington Jones en haar zus Robyn Hood. TTouch bestaat uit 3 compo-

nenten: de aanrakingstechnieken of ttouches (strijkende, liftende, circu-

laire ttouches), het grondwerk (vertrouwensparcour en geleidetechnie-

ken) en de lichaamsbandages. Deze technieken brengen meer lichaamsbe-

wustzijn en ontspanning in honden.  

 

TTouches en lichaamsbandage 

 

Grondwerk, geleidetechnieken en lichaamsbandage 

Lichaamsbewustzijn is fundamenteel voor hun balans, voor hoe ze in interactie 

gaan met de wereld en voor hun welbevinden. Een gegrond en veilig gevoel heb-

ben ze nodig om zich goed te voelen. Dat kan alleen maar door meer bewust te 

worden van zichzelf en van hoe ze in interactie gaan met de ruimte rondom zich 

(proprioceptische beleving). 

Veel honden hebben niet zo een goede proprioceptische beleving. In TTouch pro-

beren we hen (en de geleiders) bewuster te maken van zichzelf. 

TTouch werkt oa. met het principe dat gedrag gelinkt is aan emotie en emotie op 

haar beurt met hoe een dier zich fysiek voelt.  Denk vb. aan die keer dat je rug-

pijn had en geïrriteerd reageerde op je omgeving. Onze honden zitten ook zo in 

elkaar. 

Door spanning te verminderen in het lichaam relaxt de hond en komt hij meer in 

balans. Door vrij te zijn van fysieke spanning voelt hij zich beter van binnen en 

wordt bepaald gedrag minder of niet meer getriggerd. 

Vb. we hebben vastgesteld dat honden met reactief gedrag zeer veel fysieke 

spanning in zich dragen. Wanneer zij deze spanning met behulp van TTouch kun-

nen loslaten, vermindert of verdwijnt het reactieve gedrag. 

Workshops Tellington TTouch  

 

BASISWORKSHOP TTOUCH’n TOOLZ 

 
Jouw hond heeft een paar uitdagingen (fysiek, emotioneel en/of gedragsmatig)? En je wil hem zich beter in 

zijn vel laten voelen?  

Je wil bewust (van) dieren houden?  Je wil je band met je hond verder ontwikkelen, beter op elkaar kun-

nen afstemmen. Je weet alleen niet hoe. 

Je zoekt een andere manier om samen te relaxen met je hond? 

Dan is deze TTOUCH WORKSHOP  misschien iets voor jou! Je leert de basisfilosofie kennen en ttouches 

(aanrakingstechnieken)! 

DEEL 1: Zaterdag 28 februari van 10u-13u 

DEEL 2: Donderdag 5 maart van 19u-21u 

 
Locatie? Hondengedragspraktijk “Het Verdrag van Pluto” te Mortsel 

Jouw investering? 95 euro (koffie, thee en frisdrank inbegrepen) voor  deel 1&2 

Bonus 1: verrassing 

Bonus 2: korting van 10% op volgende workshop 

 

Inschrijven of meer info? Stuur een mailtje naar  

audrey@hetverdragvanpluto.be  of  bel me op 

0488 47 06 27 (Audrey) 

 

 

Hoe herken je een gecertificeerd 

TTouch practitioner? 

 

 

TTouch, iets voor mij en mijn hond? 

Natuurlijk wel! 

Klik hier 

 

TTouch op facebook 

 

 

TTouched by TTouch? Like us! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over TTouch? 

Klik hier 

 

http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/contact
mailto:audrey@hetverdragvanpluto.be
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/wat-doen-wij/ttouch/every-bodies-ttouch
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/wat-doen-wij/ttouch/every-bodies-ttouch
https://www.facebook.com/TTouchnToolz
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/wat-doen-wij/ttouch

