
 

 

 

Wat we kunnen leren van een hondenschool 
 
 

Misschien herinneren jullie je nog het verhaal van een goede anderhalve maand 
geleden waarin ik liet weten dat onze hond Jolie naar de C-klas opgeschoven was. 
Nu het ongelofelijke vervolgverhaal : 
 
Aangekomen in die C-groep waren die honden allemaal al enkele maanden bezig met 
de voorbereidingen op het halen van het "officiële brevet” van de Koninklijke 
Maatschappij Sint-Hubertus, waarbij officiële keurders komen jureren. 
Voor Jolie waren er tal van zaken die ze nog nooit gedaan had ! 
Maar na 3 à 4 lessen begon ze aardig door te hebben wat er eigenlijk verwacht werd. 
De instructeurs waren daar erg van onder de indruk en samen met de voorzitter 
probeerden ze ons te overhalen om ook deel te nemen aan dat fameuze brevet! Ik 
lachte hun voorstel weg. 
Ditmaal had ik toch echt wel mijn twijfels... Zo een jong beestje... Nog maar net in de 
C-klas... En ze was helemaal nog niet klaar... Ze moest nog zoveel leren. 
 
Jolie moest sowieso eerst nog een socialisatiebrevet halen om te “kunnen” 
deelnemen. Dat is één van de toelatingsvoorwaarden. Maar eigenlijk waren die 
proefjes helemaal niet zo moeilijk : bewijzen dat ze naar andere mensen toe en in het 
verkeer zich deftig gedraagt. Dat brevet heeft ze dus gehaald op 7 mei. 
 
Zoals de instructeurs voorspeld hadden, bleef Jolie pijlsnel vorderingen maken, zodat 
we pas 10 dagen geleden beslist hebben om ons toch in te schrijven ! 
Ze stak helemaal niet meer af bij de andere honden. Integendeel zelfs. 
Gisterenavond was het dan al zover ! De zenuwen waren overal in mijn lijf te voelen. 
Gelukkig kon Ignace mij wat tot rust brengen. 
Anderhalf uur op het plein staan met 9 honden leek wel een eeuwigheid. 
En daarna nog wachten op de uitslagen... Spannend... 
En wat raden jullie ??? 
Juist : Jolie was de tweede beste met 88% !!! 
 

Een gew on e  s choo l  kan  
hee l  w a t  l e r en  van  een  
hon densc hoo l !  
 
H e t  v e rv o lg  v an  he t  
ve r haa l  van  Jo l i e ,  de  
hon d  v an  onze  
sec re ta r i s  An n  
M eer sma n,  d i e  i n  e en  
hon densc hoo l  z i t  w aar  
ve r sne l l en  m aar  no rm aa l  
i s .  



 
 

 
 
 

Daarmee schrijft ze meteen ook geschiedenis in de hondenschool : ze is op de 28 jaar 
dat de hondenschool bestaat de eerste die erin geslaagd is om op zo’n jonge leeftijd 
in de D-klas te zitten!!! (Jolieke is 14 dagen geleden 1 jaartje geworden) 
  
Ja, over een snel-lerende hond gesproken... 
En hoe die school die "overgangen” aanpakt: ongelofelijk! Vandaag gingen er dus een 
aantal honden over naar de D-klas. Er werden “lichte” oefeningen gedaan waarbij de 
nieuwkomertjes voorgesteld werden aan de andere honden zodat ze allemaal elkaar 
kunnen leren kennen. Gewoon fantastisch!!! 
 
Het is écht wel een ongelofelijk verhaal, hé ?! 
En zoals ik al zei : een gewone school kan heel wat leren van een hondenschool!!! 
Eigenlijk voel ik het een beetje aan als een omgekeerde wereld. 
Een goede 10 jaar geleden moesten we op school bij wijze van spreken vechten en 
met handen en voeten proberen uitleggen dat onze dochter best wel wat meer aankon 
en nu... stellen de instructeurs zelf voor dat het voor ons hondje het best is dat ze toch 
niet té lang in de C-klas zou zitten. De hele ploeg steunde ons daarin, ondanks mijn 
twijfels! Echt fantastisch! Het welbevinden van hond en baas draagt men blijkbaar op 
die hondenschool (De Schuur te Lokeren) hoog in het vaandel! Mijn man en ik zijn 
daar elke week serieus van onder de indruk. Hoe de instructeurs zich allemaal 
inzetten voor een hond van een ander, dat raakt ons telkens opnieuw. Iedereen vindt 
het maar normaal dat een hond opschuift van klas als die daar klaar voor is én slaagt 
in de “overgangsproeven”. 
 

 
 
En ik heb het misschien al eerder gezegd: 
Eigenlijk interesseert het mij totaal niet of Jolie een 
verstandig hondje is of niet, het gaat om het feit dat we 
ons daar samen bijzonder goed voelen en dat we een 
beetje op niveau kunnen werken. Een zalig en 
deugddoend gevoel! Zeker als je hond je aankijkt met 
stralende oogjes en een blik van “Hé, jullie begrijpen 
mij!” 
Ik wou - en dat meen ik uit de grond van mijn hart- dat 
het voor al onze kinderen ook zo mocht verlopen op 
hun scholen. 
Misschien neem ik van ons hele verhaal en ervaringen 
met Jolie toch “iets” mee naar pedagogische 
studiedagen e.d. 
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