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Stichting Dutch Cell Dogs traint asielhonden 
met gedetineerden binnen verschillende (jeugd)
gevangenissen en klinieken in Nederland. 
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dutchcelldogs.nl/word-donateur

Geef mens én dier een tweede kans. 

GRATIS

dutchcelldogs.nl/word-donateur



Stichting Dutch Cell Dogs traint asielhonden 
met gedetineerden binnen verschillende (jeugd)
gevangenissen en klinieken in Nederland. 

SAMEN OP WEG NAAR VRIJHEID.

 
Word donateur en ontvang deze  
sokken helemaal GRATIS.

dutchcelldogs.nl/word-donateur

Geef mens én dier een tweede kans. 

GRATIS

dutchcelldogs.nl/word-donateur

Welkom op Academy Bartels en welkom bij het seminar van Kay Laurence.
Wij hebben zin in een geweldig weekend! Dit weekend gaan we ons focussen op 
hondentraining en in het bijzonder op het verwerven van vaardigheden bij het lokken 
en hoe je zo ‘clean’ mogelijk leert trainen. Bij Dutch Cell Dogs vinden we het belangrijk 
om onze instructeurs bij te scholen. We hebben dit seminar ook opengesteld voor jul-
lie om te kunnen investeren in ons kenniscentrum en dat te doen waar we het beste in 
zijn: het trainen van asielhonden. 

Als stichting zijn we afhankelijk van donaties en sponsoring en jij kunt ons helpen! 
Word nu donateur, plan een meet and great met Irma dit weekend en  word onze held 
op sokken! Je ontvangt de unieke Dutch Cell Dogs (held op) sokken gratis.  

Wij hopen dat jullie even enthousiast zijn als wij en dat jullie zin hebben in een uniek 
en leerzaam weekend. Dankjewel voor jullie komst. 

We vinden het fantastisch dat Academy Bartels hun locatie gratis tot onze beschik-
king heeft gesteld en Medpets hoofdsponsor is van dit seminar. Ons Dutch Cell Dogs 
team staat dit weekend voor jullie klaar, om vragen te beantwoorden en kennis te 
delen. 

We kijken uit naar een leerzaam en inspiratievol weekend!

Voorwoord



Een gezellige en 
leerzame dag uit!

1, 2 & 3 mei 2020
Beekse Bergen, 

Hilvarenbeek

 Driedaags festival met onder andere
•        Uitgebreid workshopprogramma voor hond en baas
•         Educatieve sessies en lezingen over (ras)katten
•       Gezellige foodcourts, straattheater én muziekacts
•        Koeien, schapen, paarden en meer diersoorten

14e

editie

www.animal-event.nl

Het festival 
voor dierenfans!
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08.45  Ontvangst en registratie (Koetshuis)

09.20  Opening seminar, oprichters Dutch Cell Dogs (Bibliotheek)

09.30  Aanvang seminar Kay Laurence

16.30  Einde

16.35  Bekendmaking prijswinnaars loterij ‘caught being good’

Avondprogramma (als je je daarvoor hebt opgegeven)

18.30  Diner  Restaurant Het Landgoed
   Lage Mierdseweg 3, 5085 NC Esbeek
 

In de ochtend en middag vindt een korte pauze plaats, de timing is afhankelijk van 
het verloop van het programma. Dit geldt ook voor de lunchpauze waarvoor een uur 
gereserveerd wordt.

Zaterdag 7 december

“Een mooiere toekomst voor moeilijk plaatsbare asielhonden... daaraan mogen 
bijdragen is zó waardevol!”

Barbara Smits   vrijwilliger



-

Medpets.nl - Dé online dierenapotheek van Nederland
Er gaat natuurlijk niets boven de gezondheid en het welzijn van je dier, maar gemak dient de mens! Bestel 

geneesmiddelen, speciale (dieet)voeding, voedingssupplementen en verzorgingsproducten voor je huisdier 
daarom online! De producten van je dierenarts, maar dan voordeliger met het gemak van thuisbezorgen. 

Onze dierenarts voorziet je telefonisch of per e-mail graag van deskundig advies.

 Deskundig dierenarts advies Voor 21:00 besteld, morgen in huis Gratis thuisbezorgd vanaf €49,-

www.medpets.nl 0186 - 57 55 28



09.00 Locatie open

09.30 Aanvang Seminar

16.30 Einde seminar

16.35 Bekendmaking prijswinnaars loterij ‘caught being good’ & taartbak wedstrijd

16.40 Uitreiking Goodiebags

 
In de ochtend en middag vindt een korte pauze plaats, de timing is afhankelijk van 
het verloop van het programma. Dit geldt ook voor de lunchpauze waarvoor een uur 
gereserveerd wordt.

Zondag 8 december

“‘It’s just winners and losers and don’t get caught on the wrong side of that line’, 
zingt Bruce Springsteen. Ik geloof dat het lijntje tussen goed en fout heel dun is, 
en dat je sneller dan je denkt aan de verkeerde kant ervan terecht kunt komen. Als 
mens, en als hond. En daarom is het zo mooi dat Dutch Cell Dogs mensen en honden 
het beste in elkaar naar boven laat halen. Om weer lijn in je leven te krijgen, en dan 
aan de goede kant.”

Judith Lissenberg   ambassadeur



-



TAGteaching

Wat is TAGteaching
Tagteaching is clickertraining voor mensen. Je kunt een persoon ‘Taggen’ (bekrachtigen) 
voor goed gedrag, voor iets dat je leuk vindt om te zien of als positief ervaart. Dit noemen we 
TAGpoints. Deze kun je zelf uitdelen door middel van de loterij tickets ‘caught being good’ die 
je ontvangt bij registratie op de eerste dag. 

Mogelijke TAG points tijdens dit seminar
• Behulpzaam zijn voor iemand
• Een gesprek aan gaan met iemand die je nog niet kent
• Iets prijzen in plaats van bekritiseren
• Alles waarvan jij vindt dat het op dat moment een  

bekrachtiging of compliment waard is!

Hoe kun je iemand Taggen?
• Om iemand positief te bekrachtigen geef je hem of haar  

een ‘caught being good’ loterij ticket. De tickets krijg je bij  
binnenkomst en aanmelding. 

• Schrijf je naam en de naam van de andere persoon op de 
achterzijde

• Blijf gedurende het seminar uitkijken naar TAG momenten. 
Verdient iemand in jouw ogen een compliment of vertoont 
 hij/zij bijzonder goed, leuk of inspiratievol gedrag, vertel hem 
of haar dat en geeft ze een loterij ticket voorzien van je naam.

• Degene die een ticket ontvangt, schrijf hier ook zijn/haar 
naam op 

• Deponeer je loterij tickets in een speciale ton bij het  
Dutch Cell Dogs registratie en informatie punt. 

www.tagteaching.com



*Geldt alleen voor de Rodi Worst Kip met Rund. 
Als complete maaltijd Bij toedienen van medicijnen

Voor hondentraining Voor op vakantie Als beloning

Jouw hond net zo enthousiast
als de honden van 

Stichting Dutch Cell Dogs 
tijdens de training?

Kies voor de enige échte Rodi worsten!
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Kay Laurence

Kay Laurence heeft in februari 2019 de Anderson Award in ontvangst morgen nemen. De 
Edward L. Anderson Jr. Award eert personen die hebben bijgedragen aan de vertaling van we-
tenschappelijke kennis naar praktische trainingsprocedures, het ontwikkelen van innovatieve 
nieuwe trainingsmethoden en -technieken en anderen voorlichten over de gedragsweten-
schap en de toepassing ervan op dierentrainingen. 

Kay is een innovator geweest in de wereld van dierentrainingen. Ze is altijd bezig om nieuwe 
ideeën over training te geven.  Iedereen die met Kay Laurence heeft gewerkt weet dat haar 
primaire focus ligt op de kwaliteit van het leven van de hond en op het bouwen van humane, 
attente interacties tussen mensen en dieren.
Haar creativiteit geeft nieuwe inzichten om te trainen. Kay Laurence heeft veel nieuwe me-
thoden en technieken ontwikkeld voor training met positieve bekrachtiging.

Kay is al meer dan veertig jaar betrokken bij het trainen en fokken van honden. Wat begon als 
een hobby veranderde in een voltijd bedrijf. Het bedrijf, Learning About Dogs, werd opge-
richt in 1996 en biedt leermogelijkheden voor hondenprofessionals en trainingsliefhebbers. 
Workshops, seminars, boeken, video’s en online cursussen bieden doordachte trainingen aan, 
op basis van wetenschap en begrip, aangevuld met empathie en ervaring. Kay loopt voor-
op in het ontwikkelen van innovatieve en creatieve technieken die verbinding bieden voor 
zowel honden als mensen. Haar carrière bestond uit praktisch lesgeven en presenteren voor 
verschillende professionele en academische organisaties in de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, 
verschillende Europese landen en in het Verenigd Koninkrijk.

~ Presentaties op de Karen Pryor Clicker Expo gedurende 12 jaar;
~ Association of Pet Dog Trainers UK & Australia;
~ Universiteit van Noord-Texas, ORCA-conferentie voor 8 jaar;
~ WOOF-conferenties;
~ Institute of Modern Dog Trainers (IMDT) Conferenties, IAABC Conference Manchester

Ontwerper van het Genabacab tafelspel voor het onderwijzen van operante conditionering 
(ook bekend als PORTAL). Ontwerper van het Clicker CAP (competentiebeoordelingsprogram-
ma). Gedurende vier jaar uitgever, redacteur en algemeen verzamelaar van Teaching Dogs 
Magazine. Ze heeft verschillende boeken geschreven en dvd’s gemaakt over trainingen.





Dutch Cell Dogs

Dutch Cell Dogs helpt asielhonden en gedetineerden op weg naar een betere toekomst. 
Samen gaan zij binnen ons unieke en succesvolle trainingsprogramma op weg naar een nieuw 
leven. Samen op weg naar vrijheid. Asielhonden maken meer kans op een warm liefdevol 
thuis. Gedetineerden die honden mogen trainen worden socialer, nemen verantwoordelijkheid 
en doen iets terug voor de maatschappij. Een absolute win-winsituatie. Het werk van Dutch 
Cell Dogs is voor dier en mens belangrijk.  
Help ook mee. Word donateur.
 
Methode
Het uitgangspunt van de Dutch Cell Dogs-methode is dat positief gedrag wordt beloond
en negatief gedrag wordt genegeerd. Het trainen van de asielhonden gebeurt aan de hand van 
de clickertrainingsmethode. De focus op positiviteit, beloning en communicatie heeft op zo-
wel de asielhonden als de gedetineerden effect. Dat komt deels door spiegeling: gedetineer-
den herkennen zich vaak in de positie van de honden. Daarnaast eist deze manier van trainen 
ook betrokkenheid, oplettendheid en zelfstandigheid van de gedetineerden. Timing is namelijk 
key. De bedoeling is dat de deelnemers tijdens de training steeds meer verantwoordelijkheid 
voor de training van de hond op zich gaan nemen. Om dit te bereiken worden ze begeleid door 
de instructeurs van Dutch Cell Dogs. Ze zijn hoog (internationaal)  
gekwalificeerd en gespecialiseerd in het observeren, beoordelen  
en positief trainen van gedrag van honden. 
 
Awards en prijzen
International Justice and Redemption Award in 2015 
Dierenwelzijnsprijs, Animal Event in 2013 en 2015
Genomineerde en een van de 5 winnaars van de Purina Nestlé betterwithpets Prize 2018
Dutch Pet Awards, winnaar in de categorie Non for Profit, 2018
Genomineerd voor: Ceva Animal Welfare Award UK, 2020



trainingspartner van Dutch Cell 
Dogs. Voor als je samen een 
stapje verder wilt komen



Dutch Cell Dogs Team

Betty Buijtels
Mede-oprichter

Marlies de Bats
Mede-oprichter

Hanneke Brandt
Instructeur

Minna Yrjana
Instructeur

Tessa van Heumen
Instructeur

Alexandra Engelen
Instructeur

Ragna Walravens
Instructeur

Marlous Goris
Instructeur

Inge Aarts
Instructeur

Irma Klaassen
Office manager

Suzy Sengers
Administratief 
medewerker

Dianne Lukkenaar
Communicatie- en 

marketingmedewerker

Dutch Cell Dogs bestaat uit een bestuur en twee-koppige directie. Deze laatste zijn tevens de 
oprichters. Dutch Cell Dogs heeft een bescheiden kantoorteam en een toegewijd instructeur-
steam. Verder wordt de stichting ondersteund door enthousiaste vrijwilligers.
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Hond zoekt baas

Foofur Binkie Jerry Brutus

Diesel Lumen Fire Dunya

Deze knappe koppen zijn allemaal Dutch Cell Dogs honden. 
Ben of ken jij iemand die hen een gouden mandje kan bieden? Help mee!

Voor meer honden, kijk op: www.dutchcelldogs.nl



-

Verwijs dan door naar de SPPD

• de SPPD kent een vergoeding van gedragstherapie door                                 
de dierverzekeraars

• de SPPD heeft een jaarlijkse kwaliteitscontrole voor                                  
aangesloten diergedragsdeskundigen

• professionele werkwijze, voorwaarden en klachtenregeling

Klanten zoeken deskundige hulp 
bij de begeleiding van hun huisdier?

de brancheorganisatie van diergedragsdeskundigen

www.sppd.nl

Voor een geaccrediteerde:
  

diergedragstherapeut
kynologisch instructeur
hondenuitlaatservice 
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Braaf zijn

Tijdens het seminar willen we graag dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft. Daarom hebben 
we – samen met Kay – wat huis- en gedragsregels opgesteld.

Honden
• Er zijn 8 personen die deelnemen aan het seminar met hun hond. Voor de honden en de 

eigenaren is dit een intensieve en misschien ook spannende happening. We vragen je 
de deelnemende honden rust en ruimte te geven. Zo worden ze niet onnodig aan extra 
prikkels blootgesteld en kunnen ze tussen de trainingen door herstellen en uitrusten.

• Voor honden die tussendoor extra rust nodig hebben is een speciale rustruimte/locatie 
gereserveerd. Neem je deel met je hond, neem dan zeker ook een (soft)bench mee. 

• Hoewel wij allemaal enorm grote dierenliefhebbers zijn, kunnen we honden die niet 
deelnemen aan het seminar helaas geen toegang tot de locatie en het seminar bieden. 

• Kay heeft aangegeven dat ze tijdens het seminar (liefst) geen honden in auto’s achterge-
laten wil hebben. Kan het niet anders, neem dan voldoende maatregelen om het voor de 
hond zo comfortabel mogelijk te maken. Honden achterlaten in de auto met een buiten 
temperatuur minder dan 5 graden is niet toegestaan.

Stellen van vragen
• Kay geeft de momenten aan waarop vragen gesteld kunnen worden. 
• Deel tijdens de lezing liever geen eigen ervaringen zoals, ‘Mijn hond doet altijd……’. Be-

waar deze vragen voor een één op één gesprek of bespreek het met collega deelnemers.

Beeld en Geluid
• Het maken van foto’s en video’s is niet toegestaan, alleen wanneer een deelnemer met 

hond gefilmd wordt voor zijn/haar eigen doeleinden. Niemand mag andere deelnemers/
honden filmen en fotograferen.

• Mobiele telefoons dienen op de stilstand te staan.

Badge
Je badge geeft je toegang tot de locatie. Bewaar je badge goed en draag deze ook op dag 2 
van het seminar. Tegen inlevering van je badge aan het einde van het seminar ontvang je je 
seminar goodiebag. 
Wij hebben respect en welzijn van mens en dier hoog in het vaandel staan. Behandel ande-
ren zoals je ook zelf graag behandeld wilt worden. Wij hopen op een gezellig en leerzaam 
weekend!



Heb je een enorme passie voor paarden? Vind je het leuk om jouw kennis bij te spijkeren en 
nieuwe ontwikkelingen te volgen? Dan ben je van harte welkom op ons trainingscentrum of 
bij onze educatieve evenementen met aandacht voor paarden, honden en andere dieren. Voor 
enthousiaste dressuurliefhebbers biedt ons familiebedrijf trainingsarrangementen op alle 
niveaus. Tot en met Olympisch niveau vinden dressuurruiters bij ons de beste begeleiding. 
Academy Bartels Event Management is gespecialiseerd in het ontwikkelen en organiseren 
van vernieuwende evenementen in de paarden- en dierenbranche. Met een team van negen 
medewerkers, en al meer dan veertig jaar aan evenementenervaring, werkt Academy Bartels 
vol passie aan zowel zakelijke- als publieksevenementen. Deze evenementen worden geor-
ganiseerd op de eigen locatie ‘Landgoed Culitsrode’, maar ook op externe locaties zoals Expo 
Haarlemmermeer en de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

Medpets.nl is een online dierenapotheek waar je diergeneesmiddelen, voedingssupplemen-
ten, dieetvoer en verzorgingsproducten voor je honden, katten, paarden, kleindieren, vogels, 
vissen, tuindieren en boerderijdieren voordelig online kunt bestellen. Medpets.nl is opgericht 
in 2007 en was de eerste in Nederland die startte een groot assortiment diergeneesmidde-
len, voedingssupplementen, dieetvoer en verzorgingsproducten voor huisdieren online aan 
te bieden. Naast Nederland zijn ze ook actief in België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk. De afgelopen jaren is Medpets.nl flink gegroeid. Met een assortiment dat meer dan 
15.000 producten omvat, is Medpets.nl de grootste online dierenapotheek van Nederland. Dit 
jaar wonnen ze de Webshop Awards tijdens de Dutch Pet Award verkiezingen.De gezondheid 
van ieder dier staat bij Medpets voorop, Medpets gelooft in de samenwerkingskracht om mee 
te bouwen aan een beter dierenwelzijn en steunt daarom het werk van Dutch Cell Dogs.



De Koninklijke Hondenbescherming gelooft dat samenleven tussen mens en hond beter kan 
en moet. Daarom is haar missie welzijn van honden in Nederland te vergroten en verantwoord 
hondenbezit te stimuleren, zodat voor de hond, de hondenbezitter en de omgeving het leven 
rijker wordt.

Nascholingspunten seminar
SPPD: 8 punten
APDT-Bene: 40 punten
CKI/Raad van Beheer: 45 punten cat. A
NVGH: 6 punten
KAHOT: 8 punten

Onze huisdieren zijn onze 
maatjes, onze vrienden, onze 
familie. Ze ondersteunen onze 
gezondheid, verminderen  
stress, en bevorderen het 
verantwoordelijkheidsgevoel. 

Beaphar biedt toegankelijke, 
betaalbare en kwalitatieve 
verzorgingsproducten voor 
huisdieren. We helpen huisdieren 
blij en gezond te houden en zo 
kunnen eigenaren ultiem genieten 
van de band met hun huisdier.



Evert   gedetineerde

Brief gedetineerde

Lieve Bob,

Eindelijk is het dan zo ver, met lood in mijn schoenen begeef ik mij naar de luchtplaats en weet dat 
dit de laatste keer zal zijn. Het weer is goed en het wordt langzaam warmer, daarom lekker mijn jas 
uitdoen. Ik zie hem al zitten in zijn hokje en zie dat hij op mij wacht tot ik hem uit zijn kooi kom halen. 
Nadat ik mijn tuigje om heb gedaan loop ik op hem af, ik open de kooi en geef hem een aai over de bol. 
Gedwee komt hij overeind en geeft mij een lik over mijn wang. Ik lijn hem aan en loop met hem het 
veld op. Met wat lekkere worst lukt het mij om hem naast mij te laten lopen. Hij heeft er niet zo’n zin 
in en blijft na iedere drie passen staan. Wanneer ik blijf staan lijkt het of hij omvalt, gaat liggen op de 
grond en vertikt het om verder te lopen. Hij rolt op zijn rug met zijn poten omhoog waarna ik hem over 
zijn buik begin te aaien. Het is vandaag geen lesdag meer maar een afscheid dag en het lijkt wel of hij 
daar net zo over denkt. Er zit niets anders op dan dat we bij elkaar gaan zitten. Ik begin tegen hem te 
praten en hij legt zijn kop in mijn schoot, waardoor ik hem lekker in zijn nek kan krabbelen. Zijn ogen 
vallen dicht van genot, de aandacht die hij van mij krijgt is er een die hij nooit eerder heeft genoten. Ik 
durf niemand anders aan te kijken wanneer langzaam de tranen over mijn wangen beginnen te rollen. 
Ik wil er niet aan denken dat dit de laatste keer zal zijn. Toch is het zo! Alle worst en brokjes die ik in 
mijn voerzakje heb voer ik op aan hem. Wanneer ik even stop met aaien vraagt hij met zijn linker poot 
om door te gaan. Ik probeer nog één keer om een stukje te lopen met hem maar verder dan het bankje 
komen we niet. Ik laat mij op het bankje zakken, en zodra ik zit legt hij zijn twee voorpoten op mijn 
benen. Zijn grote zware kop legt hij in mijn nek en begint mij aan mijn oor te likken. Kusjes geven dat 
is wat hij doet. Ook hij is zich denk ik van bewust dat dit de laatste keer zal zijn.  
 
Het is zover, de bedoeling is dat hij de wagen weer in gaat. Hij weigert en blijft demonstratief liggen 
en kijkt mij met zijn donkere ogen vragend aan. Ik vertel hem dat er niets anders op zit en dat hier 
ons samenzijn zal eindigen. De instructrice moet er bij komen om hem in beweging te krijgen. Bij het 
vastpakken van zijn halsband geeft hij een klein knauw als protest, maar staat dan toch maar op om 
vervolgens langzaam naar de auto te lopen. Ik moet hem optillen om hem in zijn kooitje te krijgen. Ik 
wil het niet maar weet ook dat er niets anders op zit. Met grote tegenzin grijp ik hem vast en zet hem 
achter in het busje. Hij stapt zijn kooi in, draait zich om en geeft mij nog een lik over mijn neus, dit zal 
ons laatste lichamelijke contact zijn. We zullen elkaar nooit meer zien. Het doet mij pijn, het is bijna 
onverdraagbaar. Het liefst houd ik jou voor altijd bij mij en zou ik je overal mee naar toe willen nemen. 
We moeten allebei weer terug onze cel in en moeten ook allebei wachten wanneer we vrij komen. 
Ik hoop dat ik jou vertrouwen heb kunnen geven en de liefde die jij nodig hebt om toch een mooi 
leventje te mogen krijgen.

Beste Bob, het gaat je goed en je zult altijd diep in mijn gedachten blijven en wanneer ik naar jouw 
foto aan de muur kijk, praat ik zelfs tegen je, uiteraard kun je me niet horen maar misschien straalt 
er toch iets tussen ons wat niemand kan bevatten.

Dag lieve jongen ik zal je missen.



Evert   gedetineerde

Bob voor de training Bob na de training

...één hond 1440 minuten wordt getraind

...we het programma zijn gestart uit liefde voor de hond

...het 1,5 jaar duurde voordat we mochten beginnen in de eerste gevangenis

...we inmiddels in 17 instellingen hebben getraind

...we per jaar meer dan 2900 Rodi worsten snijden als beloning voor de honden

...onze langstzittende asielhond 7 van zijn 10 levensjaren in het asiel zat

...we inmiddels meer dan 800 honden hebben getraind

...97% van de door ons getrainde honden weer een liefdevol thuis vindt

...de meeste honden blaffen op de heenweg, maar slapen op de terugweg

...we enkel positief trainen, omdat we vinden dat de honden dat verdienen

...we afhankelijk zijn van giften en donaties om te kunnen blijven trainen

...je al voor €3,- per maand het verschil kunt maken voor mens en dier

Wist je dat...



De Waterlaat 31 
5571 MZ  Bergeijk 

0497-550267 
info@dutchcelldogs.nl 
www.dutchcelldogs.nl

VRIENDSCHAP

VERTROUWEN

LEREN

KRACHT

Samen op weg naar een betere toekomst


