
Baasjes staan te popelen om advies te 
krijgen hoe om te gaan met die 
opspringende pup of de hond die hapt 
naar de handen van kinderen en/of niet 
wil luisteren. 
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Hondenschool F.O. wil zich graag 
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ruimte en sfeer. Een groep bestaat uit 
maximaal zes cursisten en een les duurt 
45 minuten. “Als het voor een hond toch 
te druk is of wanneer een cursist 
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doorstromen naar privélessen.”
Hondenschool F.O. wil de cursist leren 
het gedrag van de hond te lezen om 
thuis de beste begeleiding te kunnen 
garanderen. Om uiteindelijk een sociale 
huishond te krijgen. Oftewel een hond 
die je overal mee naar toe kunt nemen 

en die rustig omgaat met alle prikkels. 
“De nadruk ligt meer op sociale 
vaardigheden dan op het aanleren van 
kunstjes. Een hond hoeft echt niet altijd te 
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grenzen zijn en wat gewenst gedrag is.”
Ze mag zich ook hondengedragstherapeut 
noemen. Al geeft ze zelf de voorkeur aan 
de omschrijving 
hondengedragsdeskundige. Deze 
vakkennis komt vooral tot zijn recht bij 
privélessen en gedragsbegeleiding. “Dat 
is echt mijn feestje. Waarom doet een 
hond wat hij doet of waarom juist niet? 
Gedrag ontstaat hoe het dier genetisch in 
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opgroeit en de ervaringen die hij opdoet. 
Bij de mensen thuis krijg ik het 
totaalplaatje. Hierdoor ben ik beter in staat 
de juiste adviezen te geven om het 
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Fieke die zich tot het selecte gezelschap 
van acht BAT-trainers in Nederland mag 
rekenen. “BAT (Behaviour Adjustment 
Training) is een methode uit Amerika 
gericht op honden die uitvallen naar 
andere honden.”
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Hondenschool F.O. verzorgt groeps- en privélessen en komt bij mensen thuis

“De nadruk ligt meer op sociale
vaardigheden dan op de kunstjes”

Hoezo hondenschool in Heino?

Van der Capellenweg 21a

Heino

06 5577 4121

fieke@fiekeoffringa.nl

www.fiekeoffringa.nl
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besluiten tot de aanschaf van een hond. Wellicht dat het iets te maken heeft met corona en de 
hang naar meer quality time met het gezin. Ook de in Heino gevestigde Hondenschool F.O. ziet 
dat er meer vraag is naar puppy- en puberlessen. 


