Robin Puijk met zijn hond Flynn. (© Robbert Willemsen)

Robin Puijk met Dog Understanding op
Koopmansplein. ‘Hond reageert vaak op gedrag
baasje’
 1 mei 2017 om 20:23 uur
Assen – Robin Puijk uit Assen staat op zaterdag 6 mei met zijn bedrijf Dog Understanding
op het Koopmansplein in Assen. Puijk nodigt alle hondenbezitters uit Assen en omgeving
uit een kijkje te komen nemen.
Robin Puijk trainde jarenlang hulphonden en begon vorig jaar oktober met Dog Understanding. Het doel
van het bedrijf: hondenbezitters laten zien hoe je op speelse wijze je hond beter leert luisteren én
begrijpen.
Puijk staat zaterdag in het Asser centrum met zijn hond Flynn, die getraind is als hulphond. Verder is er
een grote ‘knuffelhond’ aanwezig en geeft de Assenaar een power point-presentatie over zijn werk in een
bus die op het Koopmansplein staat.

Vertrouwde omgeving
Het gaat Puijk er vooral om dat baasjes zich ervan bewust worden hoe ze met hun hond moeten omgaan
en hoe goed gedrag is aan te leren en onwenselijk gedrag is af te leren. Dat geldt overigens voor hond én
baas. Puijk: ‘Ik kom dan bij de mensen thuis, want ik wil mens en dier leren kennen in hun vertrouwde

omgeving. Dan kan ik het best beoordelen hoe ze zijn. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld,
vaak ook voor de baas. Want het komt niet zelden voor dat een hond juist reageert op het gedrag van de
baas of de sfeer die er heerst in een omgeving.’

Ook bekijkt Puijk of een hond wel bij een baas of omgeving past. ‘Een bordercollie heeft bijvoorbeeld veel
uitlaten en ruimte nodig om zijn energie kwijt te kunnen. Kun je dat als baas niet bieden, heb je niet de
juiste hond gekozen.’

Modegrillen
Ook ziet Puijk mensen regelmatig reageren op ‘modegrillen’. ‘Naar aanleiding van de film ‘101 Dalmatiërs’
namen veel mensen een dalmatiër in huis, terwijl dat een zeer eigenwijs ras is. Niet iedereen kan daarmee
omgaan. En door de serie ‘Commissaris Rex’ schafte menigeen een herdershond aan. Dat zijn niet voor
niets politiehonden. Herdershonden moet je zeer scherp trainen en africhten. Anders heb je ze niet in de
hand en is de hond op een gegeven momenten de baas over de baas.’
Deze en veel andere zaken gaat Robin Puijk zaterdag bespreken met belangstellenden op het
Koopmansplein. De dag is van 09.00 uur tot ongeveer 17.00 uur en wordt om 11.00 uur officieel geopend
door burgemeester Marco Out.
Wie meer wil weten over Dog Understanding kan kijken op de website: http://dogunderstanding.nl/.
Lees ook: Asser ‘dogwhisperer’ Robin Puijk wil honden afhelpen van onwenselijk gedrag. 'Simpel,
doeltreffend'
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