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Emily Larlham

Amerikaanse 
hondentrainer Emily 
Larlham bezocht 
Nederland voor tweedaags 
seminar
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Zaterdag 27 en zondag 28 augustus organiseerde 
Hondenschool de Laar uit Arnhem een tweedaags 
seminar met internationaal gerenommeerd 
hondentrainer Emily Larlham uit San Diego. Het 
seminar vond plaats op de trainingslocatie van 
Hondenschool de Laar. Vier deelnemers van het 
seminar vertellen hoe zij het hebben ervaren. 

Michelle Ferrari: “Emily is voor mij een Inspiratiebron.”
Michelle Ferrari was één van de drie Italiaanse deelnemers aanwezig op 
het seminar. Op de vraag waarom ze helemaal vanuit Italië naar Arnhem 
is gekomen, vertelt ze dat ze wel naar het seminar moest komen. “Ik ben 
enorm fan van Emily Larlham en de manier waarop zij honden traint. 
Toen ik hoorde dat ze naar Nederland zou komen wilde ik er persé bij 
zijn.” Michelle heeft drie honden en ze vindt het heerlijk om met ze te 
werken. “Ik train honderd procent positief met mijn honden en Emily is 
een grote inspiratiebron. Ze gaat bijzonder goed om met zowel honden 
als mensen en het was een genot om haar aan het werk te zien.”

Renate van der Hagen: “Het vergt tijd en inspanning, 
maar ik geniet ervan.” 
Renate van der Hagen van Dogadvice kent Emily in eerste instantie van 
haar instructiefilmpjes op YouTube. “Ik heb bijna alle filmpjes bekeken 
en wilde haar wel eens in levenden lijve bezig zien.” Met haar eigen 
labrador Xena streeft ze het na om te trainen op basis van progressive 
reinforcement. Het seminar vond Renate “in één woord: geweldig”. Om 
allerlei redenen. “Het was heel apart dat we zomaar naar Emily Larlham 
staan te kijken, het is toch een beroemdheid. Ze bracht de informatie 
erg leuk en het was goed te volgen, ook al was het in het Engels. Je werd 
echt weer even wakker geschud. Mijn hond laat mij in de praktijk zien dat 
de methode werkt. Als we bijvoorbeeld in het bos lopen en ik roep haar, 
dan komt ze gewoon altijd. Maar het is wel een methode voor mensen 
die er echt voor willen gaan. Je moet deze vorm van positieve training 
in alle interactie die je hebt met je hond doorvoeren. Het vergt tijd en 
inspanning, maar ik geniet ervan, omdat ik zie dat mijn hond het leuk 
vindt.”

Wat is progressive reinforcement training?
Meer en meer hondentrainers en daarmee ook 
hondeneigenaren gaan de uitdaging aan om te trainen 
zonder fysieke of psychologische intimidatie. Als je 
hier voor open staat, dan is progressive reinforcement 
training een van de manieren om dat te doen. Het is 
een moderne trainingsvorm, gebaseerd op de nieuwste 
wetenschappelijke studies, die betrouwbare resultaten 
oplevert en geschikt voor iedere hond. Typ op www.
youtube.com bijvoorbeeld eens in ‘kikopup jumping 
up’ en je zult zien hoe Emily Larlham je leert hoe je je 
hond kunt laten stoppen met tegen je op springen. 
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Ramona Reesink: “Ik zie aan mijn hond dat het super 
gaat.”
Ramona Reesink kwam voor het eerst in aanraking met een positieve 
manier van trainen tijdens haar opleiding tot kynologisch gedragstrainer 
van Martin Gaus. Ik had nog mijn twijfels bij de manier van trainen van 
Emily Larlham, omdat ik het gebruik van een clicker op een andere 
manier heb aangeleerd. Maar ik ben na het seminar gelijk aan de slag 
gegaan met mijn hond Pip en ik zie haar helemaal positief worden. Ik zie 
aan haar dat ze er meer zin in krijgt om met me te werken. Ik heb zelf 
doggy dance gedaan met mijn hond, maar ik heb haar nog nooit geleerd 
voorwerpen in een mand te stoppen of te schilderen. Ik wist niet dat dat 
ook kan, echt geweldig!”

Iris Dekker: “De liefde voor honden spreekt uit haar 
ogen.”
Iris Dekker kwam met progressive reinforcement training in aanraking 
op Hondenschool de Laar, waar ze traint met haar hond Yentl. “Deze 
manier van trainen is honderd procent anders dan hoe ik het tien jaar 
geleden deed met onze hond Yara. Als ik toen had geweten wat ik nu 
wist, hadden we een andere Yara gehad.” Het seminar vond Iris erg gaaf, 
volgens haar spreekt bij Emily Larlham de liefde voor honden uit haar 
ogen. “Ik vond het heerlijk om het hele weekend met Yentl bezig te zijn, 
ze was als een kind in een speeltuin. Ik heb een hele vrolijke en relaxte 
hond, ze is gewoon heel gelukkig.”

Fotografie: Monique Puyman (www.monique.paspartout.com)
Tekst: Esther Teunissen 

Wie is Emily Larlham?
De Amerikaanse Emily Larlham stelt onder de naam 
Kikopup gratis op YouTube zo’n tweehonderd 
instructie filmpjes beschikbaar. Deze filmpjes laten 
je bijvoorbeeld zien hoe je je hond leert op zijn 
plaats of in zijn bench te gaan, rustig mee te lopen 
aan de riem of zindelijk krijgt. Ze benoemt en 
beschrijft de trainingsstappen, zodat iedereen er 
zelf mee aan de slag kan gaan.


