De weersvoorspellinqen werden met de dag slechter en het begon er sterk op te lijken dat het op 14 september
2013 niet zo.n íijne dag zou worden.
Regen, regen en nog eens regen en dan ook noq een workshop bij en in hei water. ik zag cle spreekwoordelijke
bui ook al hanEen en pakte voor de
zekerheid toch nog maar even wat extra fleecedekentjes in.

over het volgen van de workshop had ik, buiten de verwachting het hartstikke koud te krijgen, een beetje mijn twijfels. Het programma
was in twee delen
gesplitst: 's morgens bootwerk en 's middags waterapporl.. Mijn Storm is met dit soort din[en niet zo'n
enorme held. Hij vindt de kattenloop en de wip uit
de Behendigheid eng en apporteren lukt nog niet zo goed. Hij is vaak iets meer aÍ'wachteíd dan andere honden en heeft eigenlijk
altijd net iets meer tijd
nodig dan de rest om goed te wennen en het dan toch te durven. En ik op mijrr beurt voel me snel opgejaagd, raak
dan gefrustreerd of haak af, waardoor
we het tijdens het werken dan toch niet zo leuk hebben gehad als ik gehoopt had.
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Uiteraard begonnen wij onze workshop Waterwerk toch gewoon
vol goede moed en gingen we samen de boot ontdekkerr. Al snel
merkte ik iets wat zo ongelooflijk fijn was: Christel nam de tijd
en - nog belangrijker - liet ons de tijd nemenl Ze kon goed
inschatten wanneer het even genoeg was of wanneer -:uisf het
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moment was om Storm net wat meer te motiveren. Mei als
resultaat dat ik ontspande en genoot en Stcrm uiteindeii.jk ook
ontspannen samen met mij in de boot zat, op het water!
Ook het waterappoft was geweldig om te doen. Storm weril
steeds enthousiaster en liet dit ook dr.ridelijk merken, want hii
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kon haast niet wachten en haalde het ene na het andere apporl
binnen.
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Of het nu een dummy, een

bodyboard

of een

eno!-me

reddingsboei was, hij draaide er zijn pootje echt niet voor on.l^
Mijn 'overtuiging' dat Stornr niet goed kon apporteren, verclween
als sneeuw voor de zon.

Achteraf kijk ik terug op een van de leukste workshops die ik ooit
gedaan heb. Gedurende de dag hebben we ontzettend veel
plezier gehad en als kers op de taart heb lk weer veel van en
over mijn hond geleerd, waarvan het belangrijkste is dat mijn
lieve Storrnie juist wel een held is: met genoeg steun en op hêt

juiste tempo overwint hrj zijn angsten en daar geniet
zichtbaar van.

Wat een bron van irrspiratie: de workshop Waterwerk is
echte aanrader en wij gaan dit zeker nog een keer cloen!
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Meer informatie over Christel Holtrop en haar warkshops vindt
Op 1 't '':;
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