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Geslaagde middag op Koopmansplein met Dog
Understanding. ‘Het begint met de juiste hond
uitzoeken’
 6 mei 2017 om 22:07 uur
Assen – De Asser burgemeester Marco Out heeft honden. Wellicht, zo opperde Out, moeten
die ook eens langs Dog Understanding, het bedrijf van Assenaar Robin Puijk die
zaterdagmiddag op het Koopmansplein stond.
ROut verrichte daar de officiële opening van de promotiemiddag, die Puijk, Herman Radix, Rilinka
Weurding en Erika Snijder hielden. De burgervader zei het mooi te vinden, als iemand van zijn passie zijn
werk maakt en wenste Puijk veel succes met Dog Understanding. Puijk zelf was blij met die woorden van
Out. ‘En wat zijn honden betreft heb ik gezegd, ‘geef uw kaartje maar, haha.’

Hulphonden
Robin Puijk leidde vele jaren hulphonden op, die hulpbehoevende mensen bij alles en nog wat bijstaan. Die
expertise gebruikt hij nu om mens en hond ‘elkaar te leren begrijpen’, als onwenselijk gedrag van een hond
gecorrigeerd moet worden. Of dat van de baas…

Want een hond reageert vaak op een situatie in zijn omgeving, weet Puijk uit ervaring. En dat deelde hij
zaterdag met de belangstellenden, onder meer door een powerpoint-presentatie in een bus op het

Koopmansplein. ‘Welke vragen ik over honden kreeg vanmiddag? Een beetje de geijkte onderwerpen.
Angst voor vuurwerk, tegen mensen opspringen, aan de riem trekken, continue blaffen… Dat gedrag is bij
te stellen, en daarvoor ga ik altijd naar de mensen toe. Om zowel hond als baas in hun eigen, vertrouwde
omgeving te observeren.’

Vuurwerkramp
Puijk werd zaterdag tevens benaderd door een inwoonster van Assen, die de vuurwerkramp in Enschede
had meegemaakt. Zij was een van de slachtoffers, werd slecht ter been en heeft nu een scootmobiel nodig.
En eigenlijk ook een goed getrainde hulphond. De vrouw heeft wel een hond, maar een gerichte training is
zeer kostbaar. En dat wordt niet vergoed door de verzekeraar.

Puijk: ‘Ik heb haar toen voorgesteld een crowdfundactie te starten om het benodigde trainingsgeld bijeen te
brengen. Zodat zij haar hond kan laten opleiden tot hulphond. En ik wil haar graag helpen dat voor elkaar
te krijgen.’

Voorkant
En zo werd het volgens Puijk een zeer geslaagde dag. ‘Het was super. En ook Flynn, mijn eigen hond,
heeft genoten. Die ligt nu uitgeteld op de grond.’ De Assenaar hoopt met Dog Understanding mensen te
helpen met hun viervoeter. ‘En dat begint meestal al aan de voorkant: een hond uitzoeken die bij jou en
jouw omgeving past. Heel belangrijk, want als een hond na een poosje niet bij iemand blijkt te passen,
ontstaan er vaak problemen en moet er afscheid worden genomen van elkaar.’
Meestal, weet Puijk, is er echter al een emotionele band ontstaan. En dan afstand doen van een dier…
‘Dat is vreselijk. Dus als mensen nadenken over de aanschaf van een hond, mogen ze me ook bellen. Dan
wil ik ze wel advies geven en kunnen we samen een hond uitzoeken die qua karakter het beste bij hen
past.’
Wie meer wil weten over Dog Understanding, kan de website opzoeken: http://dogunderstanding.nl/
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