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Van Herwijnen ziet het te vaak ge-
beuren: mensen die een hond kie-
zen zonder goed na te denken wat
het dier van ze vraagt. Ze gaan ver-
keerd met de hond om, waardoor
het beestje agressief wordt en gaat
bijten. Of de hond gaat veel blaf-
fen. De eigenaren vinden de hond
dan niet leuk meer en brengen
hem naar het asiel.

Bij de Hondenbescherming ziet
ze de afgedankte dieren voorbijko-
men. Ze wil voorkomen dat eige-
naren een verkeerde keuze maken.
Daarom doet ze aan de Wagenin-
gen Universiteit promotieonder-
zoek naar opvoedstijlen bij hon-
den en pleit ze voor een verplichte
cursus voor hondeneigenaren.

Bijsturen
,,Voor elk kind is er één optimale
opvoedstijl. Mijn theorie is dat dat
voor honden ook geldt en dat de
opvoedstijl die een eigenaar ge-
bruikt van invloed is op hoe de
hond zich voelt en gedraagt.’’ Als
deze theorie klopt, moet het ge-
makkelijker worden om een goede
match tussen honden en mensen
te maken. ,,Je kunt mensen bijstu-
ren voor het misgaat.’’

Ze gaat er in haar onderzoek
vanuit dat er vier opvoedstijlen
zijn: gezaghebbend, autoritair,
toegeeflijk en verwaarlozend. Ie-
mand die toegeeflijk is, kan beter
geen Duitse herder in huis nemen,
maar liever een zachtaardiger
hondje als een cockerspaniël, zegt
de onderzoeker. Herders zoeken
graag grenzen op en hebben een
baas nodig die goed duidelijk
maakt wat wel en niet mag. ,,Bor-

Een verplichte
opvoedcursus
vóórdat mensen aan
een hond beginnen.
Dat zou volgens Ineke
van Herwijnen van de
Hondenbescherming
veel leed kunnen
voorkomen. Want een
mismatch heb je zo.
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Niet elke baas
past bij zijn

hond

BAS & PIP

Wie: Bas Nelissen (42) uit
Nijmegen
Met: Pip, een kruising
tussen een mini-pinscher
en een dwergschnauzer
van 2 jaar

,,Eigenlijk wilde ik een
grote, stoere bouvier,
maar een gezin met veel
honden en katten deed
een paar dieren weg.
Daar zat Pip tussen, een
mini-pup. Ik ben helemaal
voor dit beestje gevallen.
Misschien oogt het raar,
zo’n grote man met zo’n
klein diertje van 2,8 kilo,

maar ik kan net zo met
haar ravotten en spelen
als met een grote hond.
Ze gaat overal mee naar-
toe. Soms stop ik haar in
mijn jas en ’s nachts
slaapt ze in mijn armen.
We zijn naar een puppy-
cursus geweest. Dat was
goed om haar te sociali-
seren, zodat ze luistert.’’

‘Pip slaapt 
’s nachts in
mijn armen’

INGE & REBBEL

Wie: Inge Tuinman (41) 
uit Bemmel
Met: Rebbel, een Austra-
lian shepherd van 4 jaar

,,Rebbel is onze derde
hond. De vorige twee
waren bouviers, leuke,
goede honden, maar de
buitenwereld vond hen er
gevaarlijk uitzien. Toen
we kinderen kregen en er
vriendjes over de vloer
kwamen, kozen we
daarom voor een Austra-
lian shepherd. Ik wil graag
een hond uit de herder-
rasgroepen, omdat die

gericht zijn op samenwer-
ken met hun baas. Rebbel
oogt aaibaarder en is ook
kleiner dan een bouvier,
maar is veel enthousias-
ter en gevoeliger voor
prikkels. Ik heb haar zo
stabiel mogelijk gemaakt.
We zijn naar hondentrai-
ningen gegaan. Rebbel
luistert goed. Ze komt als
ik roep en ik kan haar al-
tijd los laten lopen.’’

MARYE & SAAR

Wie: Marye Tholen (28)
uit Nijmegen
Met: Saar, een kruising
tussen een bordercollie
en een Friese stabij van
1,5 jaar

,,Mijn vriend en ik wilden
graag een actieve hond
om mee te wandelen. We
vonden een nest op
Marktplaats en toen we
gingen kijken, kwam Saar
op ons af. We waren met-
een verkocht. Ze heeft
een strakke opvoeding
gehad, want Saar heeft
een eigen willetje. Ze is
dol op water, ruikt dat al
op kilometers afstand en
dan wil ze ernaartoe. Als
ze aan de lijn trekt, gaan

we stilstaan en moet ze
eerst terugkomen en
naast ons gaan zitten,
voor we verder lopen.
Omdat we consequent
zijn, is ze nu makkelijk. We
zijn niet op cursus ge-
weest, maar hebben een
boek gelezen met tips:
Puppy’s voor dummies.’’

‘Saar heeft een eigen willetje’

TIPS

1. Kijk in een nest naar het
karakter en gedrag van de
ouders, dat zegt veel over de
pups. Als je een hond wilt die
niet blaft, zit je niet goed met
ouders die blaffen. Enerzijds
omdat de pup het geblaf over-
neemt, maar ook omdat het in
de genen zit.

2. Vraag om een puppytest.
Daarin worden eigenschap-
pen van pups in een nest ge-
test. Het hondje dat onder-
zoekend is, is ook als volwas-
sen hond ondernemend. Als je
een hond wilt die rustig mee-
gaat in het gezin, kun je beter
het hondje kiezen dat kalm bij
de onderzoekers blijft zitten.

3. Hormonen bepalen het ge-
drag van een reu en een teef.
Reuen zoeken doorgaans eer-
der het conflict op en zijn zelf-
standiger. Teven zijn vaak wat
feller en aanhankelijker. Een
gecastreerde reu kan rustiger
worden, maar ook onzekerder
en daardoor agressief.

Zo kies je de
juiste hond uit

dercollies hebben veel energie.
Met die honden moet je sporten
en werken.”

Het ras zegt al veel over het ge-
drag van een hond, maar elke
hond heeft ook zijn eigen karakter
om rekening mee te houden. Van
Herwijnen: ,,Een hond die snel

leert, leert ook gauw de verkeerde
dingen. Ook is de ene hond vrien-
delijker tegen mensen en andere
dieren dan de andere.”

Volgens Van Herwijnen is voor
honden de gezaghebbende stijl
optimaal. Wie gezaghebbend is,
accepteert dat een hond buiten wil

lopen en door de modder wil rol-
len, maar stelt ook grenzen. Ze
vindt dat hondenscholen een be-
langrijkere rol moeten gaan spelen
in het aanleren van de juiste op-
voedstijl. Nu leren cursisten vol-
gens haar vooral hoe ze hun hond
moeten laten zitten en meelopen

aan de lijn, maar te weinig over het
omgaan met de hond in het dage-
lijks leven. Wat doe je als je hond
tegen mensen opspringt of als hij
een gek halfuurtje heeft? Moet je
dat afstraffen of niet?

Bij de bank
Iedereen die aan een hond wil be-
ginnen, zou eerst op een cursus
moeten, vindt de onderzoeker. Als
het aan haar ligt, zouden honden-
bezitters jaarlijks ook naar een op-
friscursus moeten. ,,We vinden
het heel normaal dat we een rijbe-
wijs halen voordat we in de auto
stappen. Met een hond bevind je je
in het maatschappelijk verkeer.
Mensen moeten weten waar ze
aan beginnen, want ze gaan ande-
ren confronteren met hun hond.
Er wordt nu nog te vaak gedacht:
een hond is gezellig of leuk voor
de kinderen. Of ze kiezen de hond,
omdat hij mooi bij de bank past.’’

‘Ik kan haar
altijd los
laten lopen’


