
Afgeronde cursussen/workshops/lezingen 
2020 

 Instructeurscursus: Detectie (Scent 4 Six) door Nando Brown, Dean Nicholas en Jo-

Rosie Haffenden (2 december 2019 – 19 juni 2020). 

2019 

 Lezing: De emotionele belevingswereld van de hond door Liselot Boersma van 

HondenLot (1 november 2019). 

 Cursus: 30 days of canine science (cursus over hondentraining) door Nando Brown, 

Dean Nicholas en Jo-Rosie Haffenden – (1 sept t/m 31 sept 2019). 

2018 

 Lezing: Hoog Risico honden door Majori Meijer – (7 september 2018). 

2017 

 Lezing: een gezonden hond in de praktijk door Sanne Lambeck – (26 maart 2017). 

2016 

 Webinar: voorkom de 3 meest gemaakte fouten tijdens de eerste ontmoeting tussen hond 

& baby door Cindy van Dorst – (1 juli 2016). 

 Webinar: wat kun je doen om uitvallen op straat te voorkomen? door Monique Bladder – 

(3 juni 2016). 

 Lezing: EHBO voor dieren door Dierenkliniek Assen – (9 mei 2016). 

 Webinar: een niet-uitvallende hond in 10 stappen door Monique Bladder – (25 april 

2016). 

 Workshop: impulscontrole voor instructeurs door Jolein van Weperen – (27 maart 2016). 

 Lezing: puppygym voor hondenscholen door Sam Turner – (22 maart 2016). 

2015 

 Online seminars: “Human-dog relationships”, “Mechanisms of social behavior” & “What 

dog-machine interaction tells us about dogs’ social skills” – (7 november 2015). 

 Webinar: Naughty but nice training programme: you can turn a troublemaker into a 

superstar door Tom (veterinarian behaviourist) en Lauren (top agility trainer) – (4 

november 2015). 

 Cursus: Dog Dance basis door Bregtje Hut – (oktober 2015). 

 Webinar: maak je hond tevreden, moe en voldaan met detectiewerk door Mandy Garris – 

(15 oktober 2015). 



 SPARCS2015 broadcast: On the “how” and “why” of stressed dogs (Bonne Beerda, 

PhD), Does stress make you stupid? (Cheryl Conrad, PhD) & Stress is it a headache, a 

killer or something else? (Miles Orchinik, PhD) – (21 juni 2015). 

 Cursus: Dog emotion and Cognition via Duke university door Dr. Brian Hare – (juni 

2015). 

 Workshop: balans en coördinatie door Marieke Smit – (30 mei 2015). 

 Lezing: voor- en nadelen van BARF door Dr. Ronald Jan Corbee, DMV PhD, ECVCN – 

(28 mei 2015). 

 Lezing: het inzetten van supplementen in combinatie met voeding door Lotte Botter – 

(18 mei 2015). 

 4 daagse cursus: van bouw tot beweging door Gabriëlle Veenstra – (mei 2015). 

 Lezing: creatief lesgeven voor professionals door Judith Lissenberg – (22 maart 2015). 

 Lesdag: praktische invulling van nieuwe inzichten via Annorlunda door Jolein van 

Weperen – (6 februari 2015). 

 Workshop: wordt begeleider in plaats van baas door Monique Bladder – (31 januari 

2015). 

 Webinar: Intro to BAT door Grisha Stewart – (22 januari 2015). 

 Lezing: productkennis/supplementen voor professionals door Gabriëlle Veenstra – (12 

januari 2015). 

2014 

 Lezing: de Thuisapotheek door Gabriëlle Veenstra – (19 december 2014). 

 Lezing: Behaviour Adjustment Training door Monique Bladder – (10 december 2014). 

 Workshop: Herken de emoties van je hond door Monique Bladder – (29 november 

2014). 

 Lesdag: Herken hondengedrag door Monique Bladder – (28 november 2014). 

 Lesdag: bijscholing voor instructeurs over emoties via Annorlunda door Monique 

Bladder – (21 november 2014). 

 Lezing: Vuurwerkangst door Monique Bladder – (12 november 2014). 

 Lezing: Angst en negatieve stress voor professionals door Monique Bladder – (8 

november 2014). 

 Lezing: Angst door Monique Bladder – (28 oktober 2014). 

 Lesdag: bijscholing voor instructeurs over dominantie via Annorlunda door Monique 

Bladder – (26 september 2014). 

 Workshop: stressreductie door Monique Bladder – (19 september 2014). 

 Lezing: agressie bij honden door Monique Bladder – (14 september 2014). 

 Lezing: dominantie? Het wordt tijd voor verandering! door Monique Bladder – (11 

september 2014). 

 Bijscholing: Voeding, vachtverzorging en medisch door Erik de Kruijff & Ilona van 

Beek – (24 mei 2014). 

2013 

 Cursus: opvoeding door Ilona van Beek – (november 2013). 


