Nu wilt u natuurlijk weten wie Bob is.
Bob was mijn Grote Münsterlander reu, die mij
dit geleerd heeft. Ondanks mijn studie`s op
gebied van gedragstherapie en
hondentrainingen, zei Bob altijd iets anders.
Met heel veel geduld heeft hij als grootste
noemer, mij laten zien dat het ook anders kan.
Als Bob niet zoveel geduld met mij had gehad,
waren we dit niet begonnen.
Uit dank voor hem dus “Bob’s Tora”.
Monique Meijer

Monique Meijer:
- Gediplomeerd hondentrainer via
O en O (Nederlandse Vereniging
voor Instructeurs in
Hondenopvoeding en – opleiding)
- Gediplomeerd gedragsdeskundige
voor honden via het Van Hall
Instituut.
De colleges bestaan uit puppy, jonge honden en
vervolg college. Om zoveel mogelijk individueel te
begeleiden bestaat de groep uit maximaal vier honden.
Elk trimester duurt 10 weken en er wordt van u
verwacht dat u 1 keer per week college volgt.
Na elk trimester kan uw hond een certificaat halen.
Na het behalen van 3 certificaten kan uw hond opgaan
voor zijn of haar Bul.

Er wordt college gegeven op:

Maandagavond van:
19.00 uur – 20.00 uur
20.15 uur – 21.15 uur
Dinsdagavond van:
19.00 uur – 20.00 uur
20.15 uur – 21.15 uur
Woensdagavond van:
19.00 uur – 20.00 uur
20.15 uur – 21.15 uur
Donderdagavond van:
19.00 uur – 20.00 uur
20.15 uur – 21.15 uur.
Wij trainen min of meer de "gezellige huis hond" en
leren u en uw hond verantwoord samen door de
maatschappij te gaan...Oefeningen als zit, af , plaats,
wachten bij de stoeprand, wandelen zonder trekken,
hier komen, blijven, wachten, kijken, spelen, werken
op woord en handgebaar zijn basisoefeningen die u bij
ons leert. U volgt eerst een introductie les, deze wordt
geheel kosteloos en vrijblijvend gegeven, om te kijken
of u het leuk vindt om bij ons op school te komen.
De leermethode van de school is gericht op de mens,
vanuit de hond gezien. Alles wordt aangeleerd vanuit
het vrijwillige leren. De wetenschap ontwikkelt zich
elke dag en we willen u zoveel mogelijk op de hoogte
houden van deze ontwikkelingen. Veel methodes zijn
inmiddels achterhaald en worden bij ons allang niet
meer toegepast. Wij werken met: goed gedrag
belonen, zowel met stem als met voer. Niet gewenst
gedrag omzetten in gewenst gedrag of negeren
afhankelijk van het gedrag en de situatie.
We hebben de school een honden uni-versi-teit voor
mensen genoemd, omdat het de mens is die zijn best
moet doen om de hond te leren begrijpen.
We hebben het woord uit elkaar getrokken om de
diversiteit aan honden en mensen te benadrukken.
Door uw eigen hond te begrijpen, kunt u vrij

gemakkelijk op een hond vriendelijke manier uw hond
trainen.
U wint het vertrouwen van uw hond door op de juiste
manier te communiceren omdat miscommunicatie een
bron is van veel problemen.
Bovendien kunt u bij ons terecht met uw vragen over
het gedrag van uw hond, de wijze van handelen en het
omgaan met andere honden en hun begeleiders.
En natuurlijk de alle daagse zaken zoals voeren,
medicatie en dergelijke.
Aan het einde van elke training houden we een
vragenronde onder het genot van een kopje koffie of
thee voor de begeleiders en een lekkernij voor de
honden. Hier krijgt u de mogelijkheid om uw
problemen, vragen en dergelijke te delen voor tips en
advies.
De Kosten:
De kosten van een trimester
bestaande uit 10 weken zijn € 150,00
Voordat u zich in laat schrijven voor een trimester
krijgt u 1 introductie college.
Losse colleges kosten € 17.50
Een keer per zes weken verzorgen wij een
theoriecollege, waarbij ingegaan wordt op gedragsen/of medische aspecten.
Iedereen is welkom om een theoriecollege bij te wonen.
Ongeacht of u college volgt op onze school.

Voor informatie en/of aanmelding over Bob’s Tora
kunt u bellen met:
Monique Meijer

tel. 074–2773314
of kijken op onze website:
www.bobstora.com
De faculteit:
Beschikt over twee overdekte collegezalen, met de
mogelijkheid voor bezoekers om toe te kijken.
Alles is hond vriendelijk ingericht.
Tijdens de colleges kunt u tussendoor zitten en kan
uw hond op een kleedje liggen.
In de winter zijn de collegezalen verwarmd met
vloerverwarming.
Ook beschikken we over een grasveld in de open
lucht, waar we in de mooie avonden buiten
trainen.
Er is een grote vijver, waar we puppyzwemlessen
geven en met de grote studenten een water apport
kunnen doen.
Er is een toilet aanwezig en u kunt u auto op het
terrein van de campus parkeren, als het donker
wordt is het terrein verlicht.

Deze trainingsmethode ligt in het verlengde van
de methode die bij Bob gebruikt wordt. Het
grootste verschil is dat niet met de stem, brok en
lichaam verteld wordt wat het gedrag is dat we
van de hond willen, maar dat een click de hond
verteld dat het gedrag wat hij op dat moment
uitvoert dat is wat de beloning oplevert. Dit is een
unieke manier van communiceren, die duidelijk en
direct is.

Adres Bob’s Tora:
Op het terrein van de
Familie Vreeswijk (Vreza-zaden)
Oude Weerseloseweg 6-8
7595 MZ Weerselo
Tel: 074-2773314
Ingeschreven bij K.v.K. nr.: 08100932

Onze faculteit beschikt over meerdere academies:
Brainstorming Dogz
(academie voor gedragstherapie)
Bob’s Jachthut
(academie voor de jacht)
De Clicker academie
Dit is de populaire benaming voor de
trainingsmethode die gebaseerd is op hoe levende
organismen leren. Elk levend wezen – van hond,
kat, dolfijn, konijn, papegaai tot vis – herhaalt
gedragingen als die prettige gevolgen hebben voor
hem, of als het daardoor bereikt wat het zelf wil.
Wetenschap heeft dat aangetoond.
Clicker trainers zorgen voor die prettige gevolgen
(beloning, meestal iets lekkers) in ruil voor
gedragingen die de trainers willen. Hiermee
versterken (bekrachtigt) ze bepaalde gedragingen.

Bob’s Tora
Honden uni – versi – teit voor mensen

De visie van onze hondenschool:

Wij zien honden als een kostbaar bezit. Honden
bezitten de gave de mens te begrijpen. Dat op
zichzelf is al fenomenaal, wij begrijpen elkaar al
vaak niet…
Honden hebben duidelijke normen en waarden.
Vandaar de naam Tora in ons logo.
Een Tora is een “wet”.
Men leeft, deze wet via bepaalde leefregels en
leer tot welzijn van een groep voor het leven.
Hondse wetten wijken af van de
mensenwetten. Maar we hebben één hele grote
gemeenschappelijke deler: we zijn beiden
sociale wezens. Daarom kunnen we ook zo
goed onder één dak wonen mits we elkaars
“wetten” begrijpen.
Problemen ontstaan hoofdzakelijk door
miscommunicatie tussen mens en hond.
Daarom wijken onze colleges af van de meeste
andere hondenscholen. Tijdens de colleges
geven we les in de honden Tora’s in combinatie
met de oefeningen.
Wij vinden de Tora’s dus belangrijker.
Als men de Tora’s begrijpt, volgen de
oefeningen vanzelf

