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             tella is erkend kynologisch 
             gedragstherapeut en 
             gediplomeerd (speur)honden-
instructeur en daarnaast holistisch 
hondentherapeut. Met haar instituut 
Hond in Balans, training en therapie voor 
honden, heeft zij al veel hondenbaasjes, 
samen met hun honden, op de goede 
weg geholpen. Stella is een absoluut 
voorstander van de vriendelijke, eerlijke 
en effectieve trainingsmethodes die zij al 
meer dan twintig jaar toepast. Het is geen 

Knappe speurneus Ollivier
versterkt Finse politie
Eind vorig jaar 

slaagde een jonge 

politiespeurhond als 

één van de beste 

van Finland voor 

zijn speurcertificaat, 

en in zijn 

leeftijdscategorie 

zelfs als hoogste 

ooit. Volgens zijn 

examinator is Ollivier 

de beste hond die 

hij ooit heeft getest. 

En wat zo bijzonder 

is: de basis voor 

deze knappe 

speurneus werd in 

Nederland gelegd 

door een speciale 

hondeninstructeur, 

Stella de Vries.

wonder dat de Finse politie een jaar of 
twee geleden bij haar terecht kwam voor 
het trainen van hun politiehonden. 

Reservepolitiehond 
in opleiding
Het Finse onderwijssysteem staat bekend 
als een van de beste ter wereld. Er 
wordt, meer dan in andere landen, vooral 
gekeken naar persoonlijke talenten en 
kwaliteiten om die vervolgens uit te 
diepen. Die positieve benadering vind je 

ook terug in de opleiding tot politieagent 
én politiehond. Een hondenbegeleider 
komt pas in aanmerking voor een eigen 
hond nadat hij eerst een jaar met goed 
gevolg een speciale opleiding heeft 
gedaan en vervolgens een jaar heeft 
meegelopen met een ervaren honden-
begeleider. Is hij daarvoor geslaagd, dan 
leidt hij zelf een pup op tot het niveau 
politiehond. Omdat hij de pup al vanaf 
zeer jong begeleidt krijgt hij inzicht in de 
leerprocessen van zijn hond en tussen 
baas en hond ontstaat een hechte band. 
Finse politiehonden hebben een leuk 
leven. Ze wonen meestal bij hun baas in 
huis en gaan mee sporten, skiën en hiken. 
Soms heeft het opleiden van de pup 
niet het gewenste resultaat, dan is er als 
alternatief een jonge reservehond die door 
Stella getraind is.  

Van pup tot speurhond
Zo’n twee jaar geleden werd Stella 
door de Finse overheid benaderd, op 
voordracht van een Nederlandse 
politiehondenman die goede contacten 
onderhoudt met Polis Finland. Stella was 
meteen enthousiast en al snel kwam 
Ollivier van 8 weken bij haar wonen, een 
speciaal geselecteerde, stabiele Mechelse 
herder pup van een betrouwbare fokker. 
Mechelse herders zijn bij uitstek geschikt 
om tot speurhond op te leiden, want het 
zijn buitengewoon intelligente, oplettende 
honden die graag met en voor hun baas 
werken en niet gevoelig zijn voor slecht 
weer. De training kon beginnen! Stella 
socialiseerde Ollivier, ging obedience met 
hem doen en leerde hem de gebruikelijke 
commando’s aan als kom, zit en blijf, maar 
dan in het Fins. Spelenderwijs leerde zij 
hem om in mensenmassa’s alleen op zijn 
eigen baas te reageren en niet op andere 
mensen, te zoeken naar voorwerpen in 

een drukke omgeving vol afleiding, maar 
ook in een loods en zowel een spoor te 
zoeken over straat als in bos en veld. 
Uiteindelijk zullen deze honden worden 
ingezet in het zoeken naar explosieven, 
narcotica, geld of (vermiste) mensen en ze 
moeten optimaal kunnen presteren onder 
de meest uiteenlopende omstandigheden. 
Stella is met haar pups in opleiding dan 
ook overal te vinden, van markten en 
kermissen tot speurend in de natuur. 

Naar Finland
Is de inmiddels jonge hond zo’n 10-12 
maanden en heeft hij het gewenste niveau 
bereikt, dan brengt Stella hem naar zijn 
nieuwe baas. Dat valt niet mee, want 
natuurlijk is er tussen beiden een hechte 
band ontstaan. Daarom wordt er voor de 
overdracht ruim tijd genomen. Ollivier kon 
dus langzaam wennen aan de nieuwe 
situatie en zijn baasje, Johnny Haddas. 
Gelukkig klikte het meteen tussen die 
twee. Intussen vertelde Stella Johnny 
uitgebreid over de training en alle 
ins & outs van Ollivier. De ontwikkeling van 
pup af aan had hij al voor een deel kunnen 
volgen, want Stella houdt van iedere 
politiepup in opleiding een Facebook-
pagina bij voor de aankomend Finse 
baasjes. De filmpjes met de vertederende, 
stoere hondjes in de hoofdrol zijn 
inmiddels populair in binnen- en 
buitenland! Voor Johnny en Ollivier begon 
in Finland de training om samen alle 
deelcertificaten op het gebied van speuren 
te halen. Pas als de hond wat ouder is, 
gaat hij daadwerkelijk als volleerd 
politiehond aan het werk, maar de slimme 
Ollivier wordt inmiddels wel al ingezet 
om vermiste mensen te zoeken! Stella is 
alweer bezig met het trainen van de 
volgende politiehondenspeurneus: Tarmo. 

Dieren
psychologie
Wat gaat er om in het koppie 
van een dier en verschilt een 
dierenbrein echt zo van dat 
van een mens? Lees de 
eyeopeners in deze twee 
onlangs verschenen boeken!
 

In Het innerlijke leven van dieren beschrijft 
boswachter Peter Wohlleben vanuit zijn 
ervaring en gebaseerd op de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten het gedrag en 
gevoelsleven van dieren. Bevlogen schrijft 
hij over menselijke emoties als empathie, 
liefde en verdriet die hij ontdekte bij 
erf- en bosdieren. Een haan die zijn 
hennen bedot, eekhoorns die voor elkaar 
zorgen, ze komen allemaal voorbij in zijn 
fascinerende en indrukwekkende verhalen.
Het innerlijke leven van dieren / 
Peter Wohlleben / Lev. / 
ISBN 9789400508125 / € 19,99
 

Is er verschil tussen menselijke en dierlijke 
intelligentie en, minstens zo belangrijk, 
hebben wij als mens wel het mentale 
niveau om dat te kunnen onderzoeken? 
Frans de Waal, gedragsbioloog, 
hoogleraar psychologie en 
apendeskundige, vertelt kritisch en 
boeiend over de wetenschappelijke 
onderzoeken die de afgelopen eeuw zijn 
gedaan naar diergedrag. Zijn nuchtere, 
vaak ontroerende verslag geeft een 
verrassende kijk op de slimheid van dier 
én mens!
Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim 
dieren zijn / Frans de Waal / 
Atlas Contact / ISBN 9789045028583 / 
€ 24,99

Stella en pup Tarmo bij een kringwedstrijd 
van de Koninklijke Nederlandse 
Politiehonden Vereniging. Dé plek om te 
wennen aan geschreeuw van 
pakwerkers en blaffende honden!

Ollivier, de eerste pup die Stella in 
opdracht van de Finse politie heeft 
getraind, met zijn baas Johnny Haddas
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