


Regel #1: Je denkt in mogelijkheden in plaats van in 
Moeilijkheden. 
De meeste mensen staan liever stil en schreeuwen langs de 
zijlijn, in plaats van dat ze echt in het veld staan en het spel 
spelen. 
 
Regel #2: Je wilt doen wat werkt. 
Verspil niet te veel tijd en energie aan bezigheidstherapie 
 
Regel #3: Je wilt je leven samen met je hond inrichten zodat 
die past bij je levensstijl. 
Kies een ras die bij je lifestyle past, nooit andersom! 
 
Regel #4: Je haalt het beste uit de relatie met je hond. 
Je inspireert anderen door de te laten zien dat het ook anders 
kan en vindt je het geweldig om hen (ook) te zien groeien in 
de relatie met hun hond. 
 
Regel #5: Je wordt soms niet begrepen 
Mijn beste advies hierbij is: begrijp ook dat andere mensen 
jou niet begrijpen! 
 
Regel #6: Je “Gut Feeling” klopt vrijwel altijd 
Denk er maar eens over na. Hoe vaak heeft je “gut feeling” je 
in de steek gelaten? 
 
Regel #7: Het maakt je gelukkig om “de code te kraken” 
Er is niets lekkerder dan beweging te voelen in de 
samenwerking met je hond. 
 
 



Regel #8: Je vindt het super als het werkt. 
Het gevoel wanneer je resultaat behaalt samen met je hond 
met iets dat jij zelf bedacht hebt is epic! 
 
Regel #9: Je volgt je gevoel. 
Een intuïtieve honden begeleider wint het altijd van een 
emotionele honden begeleider. 
 
Regel #10: Je bent goed voor je hond(en). 
Het leven draait om relaties. 
 
Regel #11: Je wil het goede leven leiden. 
Het leven bestaat uit momenten. Maak er je missie van om 
aan het einde terug te kunnen kijken op een fantastische 
verzameling van herinneringen. 
 
Regel #12: Je durft dappere keuzes te maken 
Kom in actie. Imperfect action beats perfect inaction. 
 
Regel #13: Je denkt anders dan anders en doet niet direct 
mee met de gevestigde orde. 
Het is het feit dat je een uitzondering bent dat je in staat stelt 
om uitzonderlijke resultaten te behalen. 
 
Regel #14: Je gunt anderen hun succes. 
Je vind het geweldig om anderen te zien slagen. Het 
inspireert je om zelf beter te worden. 
 
 
 
 



Regel #15: Je durft risico’s te nemen zonder te 
gokken 
Jij durft dingen te doen waar anderen niet eens over na 
zouden denken. 
 
Regel #16: Je vindt het leuk om nieuwe dingen te 
Doen samen met je hond. 
Voor veel honden begeleiders geldt dat we vaak hoog zitten 
op wilskracht, maar laag zitten op discipline. Geef een berg 
om te verzetten en dat vinden we leuk. Maar structureel 
hetzelfde doen is lastig. 
 
Regel #17: Je wilt graag winnen. 
Geen lekkerder gevoel dan dat! 
 
Regel #18: Je doet dingen die anderen nooit zouden 
doen. 
Alleen al het feit dat je dit leest. Wie doet dat nou? 
 
Dit waren de 18 regels. Ik hoop dat je er een aantal tips, trucs 
of inzichten uit zult halen, zodat je ook daadwerkelijk 
resultaat gaat boeken, want dat is uiteindelijk waar 
het om draait! 
 
Heel veel succes! 
 

Ingrid van Dam 


