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Martin ik raak steeds meer teleurgesteld in jou, Jij bent zo bevooroordeeld dat jij niet eens lees wat ik schrijf. Ik schrijf 

namelijk dat jij goede artikelen heb geschreven, ik kraak jou ook niet af ik confronteer jou en dat zal ongetwijfeld 

vervelend zijn. Ik onderbouw het ook of misschien heb jij een andere definitie van afbranden. Geef mij 1 reden 

waarom jij denk het recht te hebben Ruud af te mogen kraken terwijl je weet dat hij niet kan reageren omdat jij hem 

geblokt heb. Ruud die geen verkeerd woord over jou heeft gezegd. Ik ook niet toen ik werd geblokkeerd laat het maar

zien. Jij werk vanuit het principe dat jouw woord waarheid is en een ander liegt. Niets onderbouw jij want de 

almachtige hr Reuvekamp die hoeft geen verantwoording af te leggen. Een ander artikel van jouw waarin je zegt dat 

een schokband met pijn werkt en dat het niet klopt dat CM de trilstand gebruikt. Waar baseer jij dat op? Om CM af te 

kraken vergelijk jij hem met een misselijkmakend onderzoek van Schilder een onderzoek waarin honden onder 

andere dagenlang continu aan absurd hoge stroomstoten werden bloot gesteld. Dat was in de tijd dat hij ook Schilder 

ook de honden van Paulus ter dood veroordeelde. Toen kwam er geen negatief woord van jouw kant terwijl je het echt

wel wist. Ik denk dat jij dat toen niet heb bekritiseerd omdat dat jouw bron niet ten goede kwam in jouw strijd tegen 

CM of heb jij een andere verklaring. Ik vind het echt lager dan laag dat jij mensen op basis van aanname publiekelijk 

ten gronde probeer te richten of probeer je gelijk te halen.. Ik zie graag jouw bronmateriaal tegemoet waarop jij 

baseer het recht daartoe te hebben. Wat betreft CM en Mike Babic waarom mogen zij zich geen hondentrainer 

noemen en waar gebruiken zij gruwelijke opvoedmethodes? Wat betreft Mike extra nog dat hij mensen met de dood 

bedreigt Wat betreft Ruud dat hij jouw in het openbaar afkraakt en zichzelf uitgeeft als deskundige, Wat mij betreft ben

ik ook benieuwd waar ik jouw afkraak en ik geblokkeerd wordt. Ik zie je antwoorden met belangstelling tegemoet. 

Vragen vanaf jouw kant neem ik uitermate serieus en zal die ook als zodanig beantwoorden, Met vriendelijke groet 

Ronald Ursem

Hij/zij heeft je verzoek geaccepteerd.
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Nou, de toonaard van jouw mail nodigt in ieder geval niet uit voor een open en eerlijk gesprek, De 
manier zoals jij nu communiceert, is bepaald niet de manier om een gesprek te blijven voortzetten, 
dat gaat dus ook niet meer gebeuren. Ik heb dat toen ook wel goed aangevoeld toen ik je 
blokkeerde. Ik vraag mij überhaupt ook af waarmee jij je bemoeit in het conflict tussen Ruud en 
mij, want je weet totaal niet wat er zich heeft afgespeeld. Heel vreemd dat jij ons verwijt dat wij 
kritisch over Cesar Millan zijn, want in het begin bestond de website Hondsdomheid van Ruud 
hoofdzakelijk alleen maar uit kritiek over CM en dat soort trainingsmethoden, vandaar de naam 
Hondsdomheid. Het was Ruud die jaren geleden regelmatig contact met mij zocht en mij 
overspoelde met vragen over honden, omdat hij er zelf totaal niets over wist. Hij wist zelfs niet hoe 
hij de gedragsproblemen met zijn eigen hondje op moest lossen. Al zijn vragen heb ik netjes 
beantwoord. Het vreemde was wel dat hij zich ineens voor ging doen als deskundige, anderen raad 
ging geven, terwijl hij nog steeds niet de problemen met zijn hondje op kan lossen. Ik heb de 
communicatie met hem altijd privé gehouden, ondanks dat ik het heel vreemd vond. Ik voelde mij 
ook gebruikt door hem. Op zijn website en op facebook had hij altijd commentaar op CM, eigenlijk 
ging het bij hem daar alleen maar over. Tot hij bij een bekende hondengedragswetenschapper had 
gelezen dat je CM het beste kon negeren. Toen had hij het ineens bijna niet meer over CM. Hij vond
dat ik dat ook moest doen. Telkens als ik iets plaatste had hij er in het OPENBAAR commentaar op.
Na zijn zoveelste negatieve commentaar in het openbaar werd ik hem behoorlijk zat, daarop heb ik 
een post hierover geplaatst ZONDER ZIJN NAAM daarin te noemen. Maar daar reageerden enkele 
hondenprofessionals op die gelijk wisten dat het over hem ging, want zij hadden precies dezelfde 
ervaringen met hem (trouwens deze personen heeft Ruud geblokkeerd, dus hij kan op dat gebied 
anderen niets verwijten). De discussie liep zo hoog op dat ik de discussie verwijderd heb. Toen 
Ruud nog door bleef gaan heb ik Ruud geblokkeerd omdat ik het niet fatsoenlijk vind dit soort 



discussies in het openbaar te voeren. Ruud kan niet beweren dat hij niet kan reageren, want hij kon 
mij altijd gewoon mailen zoals hij in het verleden heel vaak deed als hij advies nodig had. Dat lef 
heeft hij waarschijnlijk niet omdat hij heel goed weet hoe fout hij is. Over alles wat jij verder 
schrijft ga ik maar niet op in, zoveel haat, het is gewoon misselijkmakend en nergens op gebaseerd, 
Je schreeuwt wel hard maar bent totaal niet op de hoogte waarover je schrijft. Erg triest, want als je 
de website goed had gelezen dan had je kunnen lezen dat alles wat ik schrijf wel ergens op 
gebaseerd is. Het kan ook zijn dat het allemaal te moeilijk te begrijpen voor je was, dan kan ik je het
natuurlijk niet kwalijk nemen, dan betekent het dat jij gewoon niet het niveau daarvoor hebt. Dan 
moet ik eigenlijk medelijden met je hebben, want ik heb de teksten zo simpel proberen te schrijven 
dat iedereen het begrijpt. Blijkbaar voor jou niet simpel genoeg.


