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Geliefde misvattingen over honden.
In deze column wil ik het over geliefde misvattingen over honden hebben die niet kloppen. Het zijn
fabeltjes die helaas wel hardnekkig geloofd worden. Ik hoop zo weer wat meer inzicht in hondengedrag
te geven, het is altijd leuk om je hond beter te begrijpen.
Het is nog maar een puppy, dus doen volwassen honden
hem niets. Ze hebben “puppy license”
Pups genieten in de eigen roedel inderdaad de bescherming,
maar dit geldt voor moeder en kind. Hun moeder zorgt dat
er niets gebeurd. Vele mensen denken dat dit voor iedere
hond zo werkt, maar dat is niet waar. Niet iedere hond vindt
een pup leuk, sommige honden kunnen wel degelijk een pup
verwonden of trauma’s bezorgen. Een hond die niets van
pups moet weten is absoluut niet abnormaal, zeker oudere
honden willen geen drukte om zich heen hebben.
Mijn hond is een dikkop, hij kan best wel luisteren, maar doet dat alleen als hij er zin in heeft.
De oefeningen die thuis goed gaan, dienen ook op andere plaatsen te worden geoefend. Een hond leert
in context, dus de situatie en de omgeving spelen ook een belangrijke rol.
Als overal geoefend wordt, kan de hond het generaliseren, en overal het geoefende laten zien. Uit
onderzoek is gebleken dat een hond een bepaalde oefening echt beheerst als het ongeveer 5000 maal
is herhaald in verschillende situaties.
Hij weet heel goed dat hij fout is geweest!
Het straffen van honden nadat de chaos al compleet is, is echt zinloos. Dit moet gebeuren binnen één
seconde na het gedrag. De hond reageert op het gedrag van het baasje, en probeert het baasje vooral
te kalmeren. Een hond kent geen juist of onjuist, geen goed of fout. Ze kennen alleen aangenaam of
onaangenaam en gevaarlijk en ongevaarlijk.
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Mijn hond is zeer dominant, daarom moet ik af en toe goed laten zien wie de baas is.
Dominantie is de meest gebruikte verklaring als er een “hondenprobleem” is. De nieuwste observaties
en onderzoekingen bij in het wild vrij levenden wolven, laat zien dat er bijna geen provocerend gedrag
is en dat onenigheden over de hiërarchie zijn.
Ook de observaties bij vrij levende honden (straathonden) hebben het inzicht gegeven dat deze geen
roedel hiërarchie of roedel vormen om te overleven, als alle levensbelangrijke elementen zoals water,
voer, veilige ligplaatsen verzekerd zijn, dan leven de honden solitair, maar deze belangrijke zaken
worden wel verdedigd tegenover andere honden.
Een hond die het zelf moet uitzoeken, dus geen sociale omgangsregels kent, verdedigt de dingen die
voor hem belangrijk zijn. Dat kan de bank, zijn voer, zijn water- en/of voerbak, speelgoed en zelfs zijn
mensen zijn.
Dit heeft niets met dominantie te maken, een hond kent het eigendomsrecht niet zoals wij dat wel
kennen. Daarom is het belangrijk dat de hond sociale omgangsregels leert en er geen problemen
ontstaan.
Er zijn nog veel meer misvattingen over honden en hun gedrag, maar deze zijn wel de meest gebruikte
misvattingen. Bedenk dus als jouw hond geen pups leuk vindt, hij echt niet abnormaal is. Of als je
thuis komt en de hond heeft weer de krantenbak doorgespit, dat hij dit niet meer weet, maar alleen
weet dat jij boos wordt als er gescheurde kranten liggen.
Of als jouw hond zijn voer verdedigt tegenover zijn hondenvriendjes dat het niet abnormaal is wat hij
doet.

TOPNL
Adres Secretariaat:
Boerstraat 15
9442 PG ELP
Tel: +31 (0)593-346253

www.topnl.eu
info@topnl.eu

