Robin Puijk met zijn hond Flynn. 'Als er voldoende belangstelling is, kunnen we meteen van start.' (© Robbert Willemsen)

Asser ‘dogwhisperer’ Robin Puijk wil honden afhelpen
van onwenselijk gedrag. 'Simpel, doeltreffend'
 8 september 2016 om 17:22 uur
Assen – Robin Puijk was jaren een van de gezichten van Servicedogs, waar de Assenaar
hulphonden africhtte. Na het overlijden van zijn vrouw was Puijk even zoekende, nu wil hij
baasjes helpen met het africhten van hun hond. Een Asser ‘dogwhisperer'.

Robin Puijk (53) zat sinds 2007 bij de Stichting Servicedogs, een organisatie die hulphonden opleidt voor
hulpbehoevende mensen. Puijk is daar een meester in, hij leert de honden van alles. Van het uit de
trommel halen van de was tot het wakker maken van het baasje als die tijdens zijn slaap in de problemen
dreigt te raken. ‘Zijn’ honden zijn rustig, staan onder strikt commando en laten zich niet afleiden.

Enorme klap
Het opleiden van dergelijk trouwe viervoeters is niet goedkoop en Servicedogs kan elke euro goed
gebruiken. Puijk startte daarom zijn bekende ‘pennen- en snoepwikkel-inzamelactie’, om zo de kosten
mede te dekken. Maar hij heeft zijn werkzaamheden voor Servicedogs neergelegd. Puijk: ‘Mijn vrouw
kwam vorig jaar te overlijden en dat is een enorme klap voor me geweest. Ik kwam een beetje op een
kruispunt in mijn leven te staan. Wat wilde ik nog? En waar wilde ik dat doen? Ik wilde in elk geval iets
nieuws. Hoe dankbaar het werk voor Servicedogs ook was, ik vond dat ik daar klaar mee was.’

De zus van Puijk woont in Griekenland. En daar had hij al eens gezien, dat mensen in Zuid-Europa toch
heel anders met hun honden omgaan dan in West-Europa. ‘Ze hebben hun hond bijvoorbeeld totaal niet
onder commando staan, ze lopen wat dat betreft 30 jaar achter. En het leek me wel wat om particulieren in
Griekenland te helpen met hun hond.’
De Assenaar vertrok op 7 januari van dit jaar, om een week later weer terug te keren naar Nederland. ‘Ik
kreeg in Griekenland ontzettende heimwee en bovendien had ik in Nederland net mijn nieuwe vriendin
leren kennen. Ik miste haar. Dus besloot ik op 12 januari weer terug te rijden. 4000 kilometer op en neer,
maar ja, ik volgde mijn gevoel.’

Allerhande problemen
Het idee om mensen te helpen met het gedrag van hun hond liet hem echter niet los. Dan maar in Assen,
zo dacht Puijk. ‘Weet je, ik kom in de stad regelmatig mensen tegen die mij aanspreken over hun hond. Je
hoort dan allerhande problemen. De hond wil niet luisteren, trekt aan de riem, springt tegen mensen op,
heeft teveel aandacht voor andere honden, vertoont afwijkend gedrag door eerdere mishandeling, is
angstig voor vuurwerk of onweer… Dat soort dingen. En in plaats dat ik die vragen hap-snap beantwoordt
op straat, lijkt het me wel iets om structureel hulp te bieden. Als een soort Asser Martin Gaus, een Asser
dogwhisperer, haha.’
Als centraal punt voor het ontvangen van klanten dacht Puijk eerst aan een ruimte in het dierenziekenhuis
aan de Pelikaanstraat, gerund door de dierenartsen Remco ’t Hof en Henrieke Krol. Puijk: ‘Maar Remco zei
dat ik beter bij de mensen thuis kon komen, zodat de honden in hun vertrouwde omgeving zijn. En het leek
hem ook een goed idee om eens in een standje in de stad te staan om hier bekendheid aan te geven.’

Dog Understanding
Een naam heeft Puijk al wel. Dog Understanding, bedacht door een goede vriendin van mij, Erika Sneijder.
En hij wil nu eerst met een kraampje in winkelcentrum Marsdijk gaan staan om te kijken of er voldoende
belangstelling is voor zijn initiatief. Zijn vriend Herman Radix uit Assen heeft inmiddels al flink nagedacht
over het promoten van Dog Understanding via de digitale snelweg, zoals het ontwikkelen van een website,
Facebookpagina en een app. Radix: ‘Als de nieuwe onderneming van Robin van de grond komt, ga ik daar
direct mee aan de slag.’
Puijk wil, net als bij Servicedogs, gericht met de honden gaan werken. ‘Herkenbaar, simpel en doeltreffend.
Ik leer ze onder commando te staan, dat ze alleen thuis kunnen zijn, onder alle omstandigheden rustig
blijven en dat ze niet blaffen als dat niet moet. En nogmaals, als er voldoende belangstelling is, kunnen we
meteen van start. Mijn eerste doelgroep zijn de mensen in Assen, maar als er vraag naar is, kan ik ook
buiten de stad bij hondenbezitters langskomen.’

Contact
Wie Robin Puijk wil benaderen voor het trainen van zijn of haar hond, kan contact opnemen via de
website: www.dogunderstanding.nl. Ook vraagt hij klanten of ze samen met hem willen nadenken over een
logo voor Dog Understanding. ‘Want dat heb ik nog niet en het lijkt me leuk als mijn klanten meedoen om
gezamenlijk tot een mooi logo te komen.’
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