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‘Het trainen van 
honden heeft me 
altijd veel plezier 
gegeven.’
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interview

De in Limburg geboren Yvonne is 
Grafisch vormgever van beroep en 
eigenaar van een reclamebureau. 
Maar het liefst is ze bezig in haar 
kennel en hondenschool Perle de 
L’amitié in België. 

Tijdens haar jong volwassen 
leven heeft ze Dogo Argentino’s 
gehad, ook wel bekend als de 
Argentijnse Mastiff of Argentijnse 
dog. Het zijn vrij grote en zeer 
krachtige honden. Hoewel dit ras 
altijd in haar hart zal blijven, wilde 
ze nu een kleinere hond. Haar man 
Huub heeft ooit een standaard Bull 
Terriër gehad. Ook dat ras stond 
ooit op haar verlanglijstje. Dus koos 
ze voor een Miniatuur Bull Terriër.

Sinds 2016 heeft Yvonne 
Miniatuur Bull Terriërs en ze 
betekenen alles voor haar. Een 
Miniatuur Bull Terriër is een hond 
met karakter.  Yvonne houdt van 
de vrolijke, grappige, ondeugende, 
levenslustige en aanhankelijke 
karakter van dit ras.

Elke dag geniet ze van een 
heerlijke wandeling waar de honden 
lekker kunnen ravotten en rennen. 
Dat de honden lekker er op los 
snuffelen en vies worden vindt 

Yvonne geen probleem, ze kunnen 
lekker hond zijn.

‘Eenmaal thuis 
zoeken ze samen een 
mand op (of de bank) 
en gaan ongestoord 
liggen snurken met 

z’n tweeën... wat kan 
ik dáárvan genieten!’

Fokken met een doel!
De Miniatuur Bull terriër is een 
vriend voor het leven! Yvonne ’s 
doel is het kleinschalig fokken van 
gezonde, stabiele Miniatuur Bull 
Terriërs. Dit doet ze uitsluitend met 
selectieve bloedlijnen. 

Gezondheid, de rastypische 
karaktertrekken en het uiterlijk 
zijn de prioriteiten die Yvonne stelt 
aan het ras. Hierbij blijft het ras 
behouden en waar nodig verbeterd. 

Momenteel hebben ze twee 
Miniatuur Bull Terriërs, een 
reu Sibeau en een teef Sanouq. 
Deze broer en zus zijn Belgische 
kampioenen. 

De honden zijn haar lust en haar 
leven. Ze zijn gezellig bij hun in 
huis of ze genieten heerlijk buiten 
in de royale tuin.

Hoe het begon
Met haar Dogo Argentino’s scoorde 
Yvonne hoge punten tijdens de 
examens. De examinators spraken 
vol lof over haar. Hierdoor werd 
Yvonne nog meer gedreven om de 
beste te zijn op de hondencursus.

Yvonne Timmermans-Derksen (49) werkt tientallen jaren 
samen met haar man Huub. Zij trainen en fokken Mechelse 

herders en Miniature Bull Terriërs. Daarnaast geeft ze 
diverse hondentrainingen en cursussen.
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‘Miniatuur Bull 
Terriërs is meer
mijn pakkie-an.’
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Vervolgens is Yvonne samen 
met haar man en de Mechelse 
herder Dackx (reu) actief bij 
De Koninklijke Nederlandse 
Politiehond Vereniging (KNPV). 
Deze reu had het KNPV Certificaat 
Politie Hond 1 behaald. Dackx heeft 
meegedaan aan wedstrijden waar 
hij de 2e en 3e plaats won. Dackx 
heeft veel goede nakomelingen.

Het trainen van honden heeft 
Yvonne altijd met veel plezier 
gedaan. Omdat ze meer wilde 
dan alleen trainen, besloot ze een 
opleiding te volgen tot Kynologisch 
Instructeur. Na het behalen van 
haar diploma gaf ze les aan groepen 
honden en hun eigenaren. Ze 
opende een eigen hondenschool, 
genaamd Perle de L’amitié. 

Yvonne geeft groepslessen en 
trainingen aan puppy’s en pubers 
van alle hondenrassen. Trick N 
Train is een training om op een 
leuke manier met je hond bezig te 
zijn en het zorgt voor een betere 

band. Daarnaast is het een heel 
mooie aanvulling op een reguliere 
training, omdat het je hond leert 
om zelf na te denken. Ook geeft 
zij privélessen voor honden 
met gedragsproblemen of voor 
hondeneigenaren die gewoon liever 
één op één contact willen. 

Yvonne’s Miniatuur Bull 
Terriërs hebben beide vier titels 
(niveaus) en haar reu met hebben 
een veelbelovende kans om de 
Champion Trick Dog Title te 
behalen.

Yvonne’s missie
Het belangrijkste wat Yvonne 
probeert over te brengen 
tijdens haar trainingen is dat 
hondeneigenaren hun hond 
begrijpen, en de signalen herkennen 
waarmee een hond communiceert. 
Als hond en hondeneigenaar elkaar 
begrijpen kunnen ze op een prettige 
manier met elkaar omgaan. Honden 
moeten onze communicatie ook 
leren.

‘Aanleren is de 
sleutel tot het 

succes. Afleren of 
corrigeren is in veel 
gevallen gedoemd te 

mislukken’. 

Grenzen aangeven hoort ook 
bij het begeleiden. Zodra de 
hondeneigenaren de signalen van 
hun hond goed herkennen, kunnen 
ze op tijd de grens aangeven met 
subtiele handelingen. Dan heb je 
geen correctie nodig ;-) 

Yvonne leert hondeneigenaren 
hoe ze contact maken met hun 
hond want zonder contact ben je 
nergens. En minstens zo belangrijk: 
hoe een hond contact met jou als 
hondeneigenaar maakt. Dat is 
de belangrijkste basis voor een 
succesvolle opvoeding.

De Mechelse herder Dackx Perle de Tourbière is op 
22 maart 2017 gestorven. Hij is 13,5 jaar geworden.
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Bull Terriërs trainen
Sibeau liep een dierenartstrauma 
op. De dierenarts kon niet meer 
bij hem in de buurt komen. In de 
loop van tijd werd het alleen maar 
extremer en vertoonde hij ook op 
andere locaties angst. Yvonne ging 
op zoek naar hulp en kwam terecht 
bij Anya Perrée (Kynologisch 
Instructeur, speurhonden instructeur 
en Master Class Coach van de 
KNPV en heeft veel ervaring met 
probleemhonden). Samen hebben 
ze een stappenplan opgesteld om 
Sibeau te begeleiden in zijn trauma. 

Ook had Yvonne contact 
gezocht met Kelly Thorburn, een 
Canadese hondentrainster voor de 
filmindustrie en Tv-commercials. 

Met het stappenplan van Anya 
en de handige tips die ze van Kelly 
ontving, heeft Yvonne ruim een 
half jaar intensief getraind met 
Sibeau. Hij accepteert nu weer een 
behandeling van een dierenarts.

Haar Miniatuur Bull Terriër 
Sibeau (reu) heeft Yvonne 
gestimuleerd om ook Bull Terriërs 
te trainen.

Tips voor thuis
‘Maak er vooral iets leuks van, 
ga op zoek naar de motivatie 
van je hond. Een hond leert 
makkelijker als hij iets leuk 
vindt, of als hij op de juiste 
manier gemotiveerd wordt.’ 

Bekijk hier 
diverse 
training 
video’s

www.mbt-breeding.com

interview

of ga snel naar
www.mbt-breeding.com/nl/

training-video-s
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