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Pas op
voor de hond
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Voor kinderen is het leuk en leerzaam
om met een hond op te groeien. Het is
goed voor hun sociale ontwikkeling en
verantwoordelijkheidsgevoel. Aandacht en verzorging geven aan een
levend dier en daar een onvoorwaardelijke vriend voor terugkrijgen is een
ontdekking. Samen met u en uw hond
kunnen de kinderen de natuur in, of ze
kunnen hem lekker knuffelen op de
bank. Is uw hond een gezellige
kwispelende goedzak? Dan zult u
alleen maar plezier hebben met z’n
allen! Maar soms vertoont een hond
gedrag dat u niet had verwacht en zelfs
liever niet ziet! Veel van deze onverwachte problemen blijken het gevolg
te zijn van rangordeverstoring en
Babylonische spraakverwarring! In de
natuur leven wolven of wilde honden
in groepen waarbinnen de hiërarchie
heel strak is vastgelegd. Aan het hoofd
staat de Alphahond, vaak het sterkste
teefje. Zij kiest de sterkste reu en zorgt
zo voor goed nageslacht. Voor de rest
van de roedelgenoten ligt de rangorde
vast en dat brengt rust en stabiliteit in
de groep. Iedere hond weet precies wat
zijn taak is en dat is nodig om goed te
kunnen jagen en dus te overleven. Een
ranghogere mag een ranglagere
straffen of corrigeren als die iets niet
goed doet en dat gebeurt met de bek en
gaat er in onze ogen niet altijd even
zachtzinnig aan toe! Toch blijft het
vaak bij een snauw. Honden communiceren namelijk door middel van
lichaamstaal. De blik in de ogen en de
stand van oren, mondhoeken en staart
spreken duidelijke taal. Een hond met
de staart fier omhoog zegt: hier ben ik,
kom maar op! Een hond met de staart
laag of tussen de achterpoten geklemd
geeft aan: ik ben hier liever even niet!
Ook binnen uw namaakroedel liggen
voor de hond de rangen vast en als het
goed is bent u de Alpha!
En dan ... komen er kleinkinderen over
de vloer.

Hou de hond nooit
bij de baby weg
Op puppycursus
U kunt van uw hond niet verwachten
dat hij de kleinkinderen zomaar
accepteert als ranghoger en dus naar
hen zal luisteren, ook al omdat ze niet
binnen de roedel wonen. Honden zien
kinderen onder de twaalf jaar sowieso
zelden voor ‘vol’ aan, uitzonderingen
daar gelaten. Wel kunt u, als roedelleider, de hond duidelijk maken hoe u
vindt dat hij zich moet gedragen ten
opzichte van uw kleinkinderen.
Trees Dijk is hondengedragsdeskundige en eigenaar van het ‘Hondenkenniscentrum’ in Zuidbroek. Zij komt
regelmatig in aanraking met situaties
waarin het even niet goed ging. “Van
de 225 ‘klanten’ die zich vorig jaar
meldden in mijn praktijk, speelde in

zeventig procent van de gevallen een
rangordeprobleem. Een bijtincident
was dan vaak de aanleiding om hulp te
zoeken. Opvallend vaak betreft het
kleine rassen, de ‘gezelschapshondjes’.
Deze hondjes zijn nooit op puppycursus geweest, mogen alles in huis: op
schoot, op bed. Regeltjes of commando’s zijn ook vaak niet nodig. Maar het
hondje zelf leidt daaruit af, dat het
heel hoog en misschien wel de hoogste
in rang is en kan zich agressief gaan
gedragen als die plaats in het geding
komt. Gelukkig komt het met wat
aanwijzingen van een gedragstherapeut vaak weer goed.”

Hondentaal begrijpen
Als er een kleinkind wordt geboren, is

Let hier vooral op:

 aat uw kleinkinderen en de hond nooit alleen samen.
L
Vraag uw kleinkinderen niet te rennen, schreeuwen of druk te doen
vlak bij de hond.
De hond op zijn beurt mag niet tegen de kinderen opspringen of
achter hen aan rennen.
Verklaar de mand of het hondenbed tot verboden speelterrein en leg
uit dat de voerbak en het hondenspeelgoed alleen voor de hond zijn.
Andersom mag de hond geen koekjes of kinderspeelgoed afpakken.
Probeer uw kleinkinderen te leren altijd naar de staart van de hond te
kijken. Een goede graadmeter. Kwispelt hij vrolijk, dan gaat het vaak
wel goed. U voorkomt daarmee ook dat het kind het dier recht in de
ogen kijkt, wat heel uitdagend is voor een hond.
Laat de kinderen geen trekspelletjes spelen. De hond zal zeker winnen
en ontleent daar macht aan.
Leer de kinderen de hond niet over de kop of rug te aaien, maar lager
dan de ogen te kriebelen: op de borst of in de zijkant van de hals.
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het natuurlijk heel spannend hoe de
hond zal reageren. Trees: “De fout die
vaak wordt gemaakt is de hond weg te
houden bij de baby. De hond zal zich
verstoten voelen van zijn vaste plaats
en proberen die, zodra hij kan, weer te
veroveren op die indringer. Laat de
hond er juist zo veel mogelijk bij, maar
houd de baby ‘hoog’. Verschonen op de
tafel en niet op de bank bijvoorbeeld.
Een huilende trappelende baby laag op
de bank of op de grond, is voor de
hond een roedelgenoot die in volledige
overgave, met vier pootjes omhoog, op
zijn rug ligt en piept. En die aanstellerij moet afgestraft worden in de ogen
van de hond! Houd altijd wat lekkers
bij de hand voor het beest. Als deze,
bijvoorbeeld tijdens de f les geven er
netjes bij zit of voorzichtig aan de
voetjes snuffelt, kun je hem belonen
voor dat goede gedrag, zodat de baby
voor hem heel leuk wordt en geen
bedreiging vormt!”
Honden en jonge kinderen spreken een
heel andere taal. Een angstig kindje dat
wapperende handjes in de lucht steekt,

nodigt de hond uit tot springen.
Handjes in de zak of op de rug is een
beter idee. En een peutertje dat
kruipend naar de hond beweegt,
vertoont volgens de hond uitdagend
gedrag waar hij op zal willen reageren
met: even laten zien hoe f link ik ben!
Zolang de kleinkinderen te klein zijn
om de hondentaal te begrijpen, is het
uw taak als ‘tolk’ te fungeren.

Brokjes voeren
Het moeilijkst te begrijpen voor een
hond zijn peuters. Deze kleintjes geven
heel verwarrende signalen af. Trees:
“Een peuter die met gespreide armpjes
op een hond af loopt om eens lekker
om zijn nek te gaan hangen, gedraagt
zich overheersend. Honden proberen
dat bij elkaar, let daar maar eens op.
Even een poot over de nek leggen om
te laten zien: ik ben de baas! De hond
zal dat armpje van het kind waarschijnlijk niet accepteren. Dezelfde
peuter die de bal weggooit waar de
hond mee aan komt dragen, volgt juist
het ‘commando’ van de hond op.

Hondentrainer Trees Dijk
Trees Dijk is instructeur, gedragsdeskundige en gedragskeurmeester
voor honden.
Ze werkt vanuit haar ‘hondenkenniscentrum’ in Zuidbroek. Na een
periode in het onderwijs maakte Trees de overstap naar de hondentraining. Door haar onderwijsachtergrond heeft ze veel inzicht in de
relatie tussen kind en hond. Om die reden werkt ze aan een prentenboek
voor jonge kinderen met daarin ‘duidelijke taal’ over honden. Het boekje
komt dit voorjaar (2011) uit. Info: www.treesdijk.nl
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Twee uitersten! Door samen met de
kleinkinderen de hond aandacht te
geven, laat je merken dat die kinderen
heel belangrijk zijn. Laat de hond eerst
netjes zitten, dan kan het kindje hem
brokjes voeren. Het vuistje steeds
langer dicht laten en samen tellen tot
drie of vijf. Het kind is dan bezig met
‘voedsel gunnen’, een voorrecht van
een ranghogere.
“Oudere kinderen kunnen samen met
een volwassene het ‘hier komen’
spelen. Baasje houdt de hond vast, het
kind loopt een eindje weg en roept de
hond. Het kind laat de hond zitten en
deze krijgt natuurlijk een lekker
brokje! Door dit spelletje plaats je het
kind spelenderwijs even hoog op de
ladder, maar dit werkt alleen zolang de
baas, de Alpha, erbij is!”

Waarschuwend gegrom
Hoe uw hond op de kleinkinderen
reageert is van veel factoren afhankelijk. Raskenmerken van de hond,
erfelijke invloeden, opvoeding,
toevallige omstandigheden. Maar door
goed naar de lichaamstaal van de hond
te kijken en zijn plaats binnen de
roedel duidelijk te maken, kunt u
voorkomen dat u halsoverkop de
Eerste Hulp op moet zoeken. Een kind
kan de hond in onbewaakt moment in
een hoek drijven, meppen met een
knuffelbeest, prikken in de ogen of zijn
hondenspeelgoed afpakken. De hond
zal meestal eerst waarschuwen: met
gegrom, zijn lip optrekken. Als het
kind die signalen negeert, heeft de
hond nog maar één middel om zich te
verdedigen, zijn tanden. Hoe lief en
slim uw schatjes ook zijn, het gevaar
zien ze niet. Laat hond en kind nooit
alleen, zodat u kunt ingrijpen als het
nodig is, voordat de hond het zelf doet!

Websites
www.minderhondenbeten.nl
www.hondenbescherming.nl
www.sophia-vereeniging.nl

Tekst: Cora Westerink.

Peuters zijn het
verwarrendst
voor honden

