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“Waar zal ik eens beginnen? Allereerst maar eens om te zeggen dat het een hele bijzondere dag 
was die me veel meer gebracht heeft dan ik kon bedenken. We weten vaak onze makke en 
valkuilen wel en die kunnen we ook vaak best benoemen. Waar het vaak vastloopt is de 
uitvoering en toepassing. Dat is in ieder geval bij mij het geval. 
 
Mijn doelstelling voor de dag was werken aan mijn zelfvertrouwen. Dat is natuurlijk niet maar 
één dingetje. Dat behelst vaak verschillende dingen. Mijn uitleg aan Corien en Daan was als 
volgt: "Mijn doelstelling omvat best veel. Maar het belangrijkste voor nu is werken aan mijn 
lage zelfbeeld en weer terugkomen in mijn kracht en weer geloven in mezelf zonder te worden 
beheerst door angsten als ik kan of durf het niet, ik ben/doe het niet goed genoeg, wat als... 
enz. Weer vertrouwen in mezelf krijgen en mezelf niet steeds in twijfel trekken zodat ik weer 
een evenwichtige en sterke moeder, partner en roedelleider voor mijn hond kan zijn en weer 
blij kan zijn met mezelf."  
 
Ja, waar moet je dan beginnen he. Corien vroeg me dan ook wat ik het belangrijkste vond. Ik 
weet niet meer precies hoe maar waar we uiteindelijk op uitgekomen zijn is het verschil beleven 
tussen; waar heb ik "geen last van" (wat ik dus eigenlijk maar laat gebeuren) en waar word ik 
blij van. Mijn doel van de dag lag eigenlijk veel hoger. Daar hebben we direct een valkuil te 
pakken.....  
 
Ik ging aan de slag met Willow, de schat. In eerste instantie draaide hij alleen maar rondjes om 
me heen en piepte en had aandacht voor van alles behalve voor mij. Ik wilde heel graag 
contact met hem krijgen en toen ben ik op mijn knieën gaan zitten en heb ik even lekker met 
hem gekroeld, hem geaaid en gemasseerd en dat vond hij in mijn beleving wel fijn. En ik vond 
dat ook fijn. Ik hou van zulk contact. Hij drukte zich tegen me aan en hij ging bijna op m'n 
schoot zitten. Toen Corien kwam vragen hoe het gaat en wat ik aan het doen was legde ik het 
haar uit. Ik zei dat zijn gedrag (op me zitten, tegen me aan duwen) wellicht wat dominant was 
maar die gedachten mocht ik helemaal loslaten, daar hoefde ik niet mee bezig te zijn. Dat 
voelde heel fijn! Ik mocht gewoon van het contact met Willow genieten zonder me druk te 
maken over "regeltjes" en gedragingen enz. Nu ik dit zo typ weet ik dat dit mij (nu al!!) 
geholpen heeft in mijn contact met Banjer, onze eigen hond. Later daarover meer.  
 
Tijdens het lopen bleef hij wel afgeleid en Daan vroeg me of ik dat vervelend vond. Daar gingen 
we, ik had er geen "last van". Maar wat zou me nou blij maken. Ik zou er blij van worden als hij 
meer contact met me zou maken. Hoe zou ik dat kunnen bewerkstelligen? Ja, met koekjes is 
het meest voor de hand liggend. Maar ook zo gemakkelijk..... Omkoperij noemde ik het op dat 
moment.  Bijna elke hond gaat natuurlijk wel voor een koekje. Maar Daan zei, jij bent degene 
die hem dat koekje geeft, dus dat verbindt Willow dan aan jou. Dat is zijn kadootje voor het op 
mij letten. Nou oké, dan maar "the easy way".... Dat lukte ook wel en daar werd ik inderdaad 
blij van. Ik heb hem niet vol hoeven proppen met brokjes om met hem in contact te blijven. Dit 
was weer een aandachtspunt voor mij, zoals ik later besefte, ik hoef de lat niet altijd zo hoog te 
leggen. Ik mag ook best wat hulpmiddelen gebruiken, en dan hulpmiddelen in de ruimste zin 



van het woord. Dat kunnen ook mensen zijn. Ik hoef niet altijd alles alleen te doen, zelf te 
kunnen. 
 
Dat was eigenlijk de ochtend alweer. Achteraf zou ik me pas realiseren hoeveel die me al heeft 
opgeleverd. Dat besef had ik op dat moment nog helemaal niet namelijk.  
 
Na een heerlijke lunch kregen we alle drie een opdracht om uit te voeren met "onze" hond. De 
bedoeling was dat we elkaar zouden observeren en de kwaliteiten die je zag op te schrijven. Ik 
was als laatste aan de beurt. Ik had al erg genoten én ook geleerd van de anderen en had heel 
veel zin om zelf ook aan de slag te gaan. En daar ging het mis..... later heb ik me beseft dat dat 
t beste was wat me had kunnen overkomen. Wat een eye opener bleek dat te zijn zeg!  
Ik was zo gespannen dat ik helemaal niet kon genieten. Mijn ademhaling bleef bijna in mijn keel 
zitten en ik kon me niet ontspannen. en ik begreep helemaal niet hoe dat kwam. Ik had er toch 
zo veel zin in!? Ik wilde zo graag met Willow aan de slag en ik wilde van het contact met hem 
genieten. Ik  wilde zo graag "iets" leren, wat wist ik eigenlijk nog niet.  
 
Ik koos ervoor om even uit de oefening te stappen. Die was trouwens in een vierkant van 4 
pionnen Willow bij elke pion te laten liggen en dan zo ver bij hem vandaan te lopen dat hij zou 
blijven liggen.  
De bedoeling was, kleine stapjes, niet in 1 keer te ver. Zo ver zodat Willow zou blijven liggen. 
Elke keer liep ik (net) te ver, zodat hij achter me aan kwam.  
Ik ging een stukje lopen met hem. Hij bleef heel keurig bij me en als hij weg liep en ik hem 
weer riep, kwam hij eigenlijk gelijk weer bij me. Ik heb hem even lekker geknuffeld en toen 
werd ik helemaal emotioneel, de tranen sprongen in mijn ogen. Ik snapte totaal niet waar dat 
vandaan kwam. Waarom word ik nou zo emotioneel, dat slaat helemaal nergens op. Nou, kom 
op, terug de oefening in en nog eens proberen.  
Hij ging wel netjes liggen als ik hem dat vroeg. Later hoorde ik dat hij dat helemaal niet geleerd 
heeft. En dat hij de roedelleider is, wat zou kunnen betekenen dat hij zich totaal niets van mij 
zou kunnen aantrekken. Het contact was dus best wel goed.  
Ik besefte wel dat ik te ver bij hem weg liep, verder dan hij aankon zeg maar. En ik zag het, ik 
begreep het en toch deed ik het steeds weer. Waarom? toen wist ik het nog niet. Nu weet ik 
dat ik de lat weer veel te hoog legde. Té grote stappen wilde maken, groter dan we aankonden.  
Corien en Daan hadden t me nog zou goed uitgelegd. Al zou t maar 1 stapje zijn, dan was t al 
goed. Maar dat paste ik helemaal niet toe. En Willow deed zo zijn best want hij kwam pas weer 
in actie na een aantal stappen. Dus als ik eerder zou zijn gestopt, eerder tevreden met het 
resultaat zou zijn, was hij waarschijnlijk gewoon blijven liggen.  
Mijn probleem is dat ik moeilijk kan genieten van iets wat ik heb bereikt, ik ga twijfelen of ik het 
toch niet beter had moeten doen. Meer had moeten doen. Terwijl een kleine "overwinning" er 
ook één is natuurlijk. En kleine stapjes nemen, het hoeft niet allemaal in één keer goed of in 1 
stap een doel bereiken, dat gaat helemaal niet. Waarom zou ik mijzelf dat dan opleggen..... 
goeie vraag.... 
 
Er werd me gevraagd welke 'B' er van toepassing was op mijn emoties; boos, bang, blij of 
bedroefd. Ik was absoluut niet boos, zeker niet op Willow dat hij het niet goed zou doen, want 
dat was totaal niet aan de orde. Het is een geweldig leuke en lieve hond. En hij ging ook 
gewoon heel netjes voor me liggen. Hij deed het gewoon goed. Bang was ik ook niet, ik voelde 
me heel veilig in onze setting. En bedroefd was ik ook niet, waarom zou ik... Dus misschien was 
ik dan gewoon blij omdat ik met Willow aan de gang kon. En blij met het contact met hem.  
 
Later, na wat overdenking, besefte ik dat ik eigenlijk erg teleurgesteld was dat ik het zo voor 
ons verpest had. Dat ik door mijn spanning (om welke reden ik die dan ook had) helemaal niet 
kon genieten van onze opdracht. Dus dan toch bedroefd.....  
 
De reden van mijn spanning besefte ik me later. Ik wilde zoooo graag! Dat is toch raar he, zou 
je zeggen. Als je iets zo graag wilt, en t is zo ver, dan wil je toch ook genieten. Maar ik ga 



blijkbaar zo mijn eigen grenzen over dat ik mezelf niet meer in de hand heb. Té veel willen, 
moeten, noem t maar.  
Dat was ook iets wat Daan aan het begin van de dag zei. Als je iets "moet" dan past het 
waarschijnlijk niet bij je. Natuurlijk weet ik ook, zeker in mijn proces nu heb ik dat heel veel 
tegen me horen zeggen, probeer 'moeten' eens 'willen', 'kunnen' of 'mogen' te maken. Ik weet t 
allemaal...! Maar waar word ik blij van, dat was een nieuwe vraag.  
 
Aan het einde van de dag heb ik nog even met Corien gesproken over een eventueel consult 
samen met Banjer en over mijn wens om zelf spiegeltrainer te worden. Dat wil ik heel graag! 
Corien zei, laat alles even bezinken, je weet ons te vinden, denk erover na of je het wil en of 
het bij je past. Ik zei dat het zeker bij me past, dat dat geen hersenspinsel van mezelf is maar 
dat de mensen die mij kennen het ook helemaal bij mij vinden passen. Toen zei Corien, niet 
zozeer of het bij je past, maar is het het juiste moment.... En dat deed iets met me.... Ik ging 
naar huis en ik kon in eerste instantie alleen maar denken, ze denkt dat ik het niet kan. Ik was 
erg emotioneel onderweg, steeds tranen in mijn ogen. Maar ik ging beseffen dat ze gelijk had. 
Ik moet eerst nog meer aan mezelf werken. Niet té graag willen, niet forceren. En op de één of 
andere manier bracht dat me heel veel rust. Heel veel dingen vielen op hun plekje. De dingen 
die de hele dag door waren gebeurd. Jeroen zegt telkens weer tegen me, "slice the elephant" 
ook dat weet ik. maar die dag, zo bijzonder, heb ik zo veel dingen die ik al lang wist, maar om 
de één of andere reden niet kon toepassen, letterlijk aan den lijve ondervonden. Niet in de 
laatste plaats om bij mezelf te blijven. Bij wie ik ben, in mijn kern. Ook de feedback die ik van 
mijn medecursisten en van Corien heb gekregen hebben daar heel erg toe bijgedragen. De 
dingen die zij konden zien, de kwaliteiten, die bezit ik ook. Ik geloofde er alleen niet meer zo in, 
ik twijfelde aan mezelf. Maar hoe is het dan mogelijk dat een ander, die me nauwelijks kent, die 
kwaliteiten ziet, zo opschrijft.... En wat Corien heeft opgeschreven raakte me ook enorm, ook al 
wist ik natuurlijk al lang dat het zo werkt.... maar weer, toch niet kon toepassen. Waarschijnlijk 
omdat ik nog een paar stappen miste, de stappen die ik die dag heb gemaakt. Ze schreef, uit 
naam van Willow, als jij in verbinding blijft met jezelf, blijf ik in verbinding met jou. 
 
Daar komt mijn relatie met Banjer weer om de hoek kijken. Ik "moest" een sterke, strenge 
roedelleider voor hem zijn. Dat had hij nodig. Uit allerlei boekjes, van tv en mensen om me 
heen heb ik zo veel tips, "regels" en dergelijke aangedragen gekregen. Die wilde ik heel graag 
toepassen, tenminste, degene die bij me pasten (of waarvan ik dacht dat ze bij me pasten...). 
Ik wilde alles doen om Banjer te helpen en hem een blije hond te maken. Wat ik vergeten ben 
in dat proces is mezelf. Mijn kern. Ik heb zo mijn best gedaan het "goed" te doen volgens alle 
"regeltjes" en goed op zijn gedragingen letten en daar gepast op reageren. Maar die "strenge" 
aanpak past helemaal niet bij me. Zaterdagmorgen ging ik weer voor het eerst met hem uit en 
het was een openbaring! Ik ben helemaal bij mezelf gebleven, ik was zo relaxed, nog in de 
berusting van de vorige dag. Ik heb in mijn hoofd genomen waar ik blij van word. Wat ik niet 
wil dat hij doet, voor zijn eigen bestwil (viezigheid eten bijvoorbeeld) en hem dat ook gewoon 
verteld. We hebben heerlijk lopen slenteren, hij bleef voortdurend op me letten, hij luisterde 
waanzinnig goed, zelfs toen hij een paar keer wat wilde gaan eten. In plaats van mijn strenge 
"hé! néé!" zei ik rustig en kalm, nee niet doen Banjer, daar word je ziek van. En hij liet het 
gewoon liggen...! Hij heeft twee  keer aanstalten gemaakt om van me weg te lopen omdat hij 
ergens iets lekkers rook (ik herken inmiddels zijn kop en houding op zo'n moment) maar hij 
heeft toch voor mij gekozen toen ik hem riep. Dat heeft volgens mij alles te maken met mijn 
houding en energie, mijn oorspronkelijke ik. Ook brak hij zijn uitval naar een klein hondje 
gewoon af toen ik rustig tegen hem zei dat hij zich niet zo druk hoefde te maken. Ik was niet 
streng omdat dat volgens ...... (vul maar in) moest, maar was gewoon mezelf.  
 
Wat heb ik deze dag geleerd, maar vooral hoe pas ik het geleerde toe. Omdat ik het aan den 
lijve heb ondervonden zijn er een hele hoop kwartjes gevallen. Ik heb er misschien niet zo lang 
over gedaan als Daan.... :p, maar het heeft wel even geduurd voordat ik de dingen zag voor 
wat ze werkelijk zijn en wat ze betekenen. 
Ik heb geleerd dat ik kleine stapjes moet nemen, niets forceren, soms zijn dingen zoals ze zijn 



en moet ik daarin berusten. Het komt wel goed. Soms duurt dat wat langer dan je in je hoofd 
hebt, maar dat mag, dat zal zijn redenen hebben. Alles op zijn tijd. 
Ik heb vooral geleerd om bij mezelf te blijven, als ik een "rol" speel die niet bij me past kom ik 
niet overtuigend over, is mijn energie niet goed. Dan voel ik me ook niet blij. Dan ben ik niet 
mezelf. 
En ik heb geleerd dat ik niet te graag moet willen. De druk die ik mezelf daarbij opleg, die trek 
ik niet en maakt dat ik niet zal bereiken wat ik wil bereiken. 
Al deze dingen wist ik al lang.... in mijn hoofd... Maar ze waren nog niet in mijn 'zijn'. Ik heb al 
zo lang aan mezelf gewerkt maar deze dag heeft dingen op zijn plaats gebracht, heeft me het 
laten voelen, me het inzicht gegeven.  
 
Overbodig om nog te zeggen dat deze dag voor mij zo ontzettend waardevol is geweest! 
Niet alleen dankzij Willow, die me veel liefdevolle aandacht heeft gegeven, maar ook zeker 
dankzij Corien en Daan, twee hele bijzondere, lieve mensen met een bijzonder gevoel en een 
bijzonder beroep.  
 
Dank jullie wel!!!” 
 
Monique 
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