Dag van de Hond

Kind & Hond
…kunnen de beste maatjes worden!

In deze folder lees je hoe je goede maatjes met de hond
kunt worden. Daarvoor moet je onder andere weten hoe
hij in elkaar zit, wat hij nodig heeft en hoe je op een
verstandige én prettige manier met hem om kunt gaan.
In Nederland leven meer dan 2
miljoen honden. Je hebt ze in
alle soorten en maten: grote en
kleine, zwarte, witte of bruine.
Je hebt lieve en stoere honden,
rashonden en honden zonder
stamboom. Honden zijn dieren
waar je heel goede maatjes mee
kunt worden. Ze zijn aanhankelijk en trouw en zijn leuk gezelschap. Er zijn ook honden die
mensen helpen, zoals de blindengeleidehond of de politiehond.

Teefjes, reuen en… puppy’s

Een vrouwtjes- of moederhond noem je een teefje. Een mannetjeshond
noemen we reu. Een vrouwtjeshond kan als ze moeder wordt in één keer tot
soms wel tien kleine hondjes krijgen. Die noemen we puppy’s. Pasgeboren
puppy’s zijn blind en doof. Zij vinden hun moeder door te ruiken en te voelen.
Als ze twee weken oud zijn, gaan hun oog jes voor het eerst open. Na drie
weken kunnen ze ook geluiden horen. En als ze vier weken oud zijn, kunnen
ze op hun pootjes staan.
Het is belangrijk dat puppy’s in de eerste acht weken andere mensen en
andere honden of dieren ontmoeten. Zo kunnen ze leren hoe ze daar mee
om moeten gaan. Dat heet ‘socialiseren’. Pas vanaf zeven weken mag een
pup bij zijn moeder weg.

Ruiken, horen en zien
Ruiken kan een hond als de beste. De hele dag is hij aan het snuffelen: ‘Ruik
ik een andere hond, een ander dier of eten?’ Als hij een andere hond tegenkomt, beginnen ze meteen te ruiken aan elkaars kop en staart. Iedere hond
heeft een eigen geur en daar herkennen ze elkaar aan.
Een hond kan ook heel goed horen. Hij hoort precies het verschil tussen
motorgeluiden van de auto van zijn baasje en die van andere auto’s. Ook kan
hij heel hoge tonen (hondenfluitje!) horen, die jij niet kunt horen. Dus maak
niet teveel lawaai in de buurt van een hond!

Een hond ziet anders dan mensen. Dingen die bewegen ziet hij beter dan
dingen die stilstaan. In het donker ziet hij wel beter dan overdag en hij kan
kleuren minder goed uit elkaar houden dan mensen.

Naar de baas luisteren
Ieder baasje wil dat zijn hond goed luistert en
vriendelijk is voor andere dieren en mensen. Dat
gaat niet vanzelf, de hond moet dat leren. Hij
moet zijn baas leren gehoorzamen en leren om
bevelen op te volgen, zoals ‘kom’, ‘zit’, ‘lig’ en ‘blijf’.
Dat leert hij op hondencursus. Elke keer als je hond het goed doet, mag je hem
een beloning geven. Geef hem bijvoorbeeld iets lekkers, aai hem of geef
complimentjes zoals ‘braaf’ en ‘goed zo’. Zo weet hij dat hij het goed doet.

Blaffen en grommen
Honden blaffen vaak: bijvoorbeeld als ze honger
hebben, naar andere honden, of om te zeggen dat je
uit hun buurt moet blijven omdat ze je anders zullen
bijten. Als honden janken, voelen ze zich alleen, zijn ze
bang of hebben ze pijn. Ook grommen ze weleens. Je
moet dan niet hard wegrennen, maar juist rustig doorlopen. Een hond gaat
altijd achter een rennend mens of dier aan, hij ziet dat als een spel. Als je
bang bent voor honden moet je dus niet wegrennen, want dan komt hij juist
achter je aan. Bij een hond die gromt en zijn tanden laat zien moet je uit de
buurt blijven, want die is boos en kan bijten!

Slapen en eten
De hond moet een eigen slaapplek in huis hebben:
vaak is dat een hondenmand. Die is alléén voor de hond.
Kinderen mogen er niet in en ze mogen de hond niet
storen in zijn slaap.
Ook heeft de hond zijn eigen etensbak. Hij eet speciaal
hondenvoer, brokjes, voer uit blik of vers vlees. Een
hondenkoekje vindt hij ook lekker. Maar niet teveel,
want anders wordt hij te dik! Knagen op een bot is
goed, zo houdt hij zijn gebit schoon en gezond. Ook
moet hij altijd vers en schoon water hebben.

Sommige dingen mag een hond niet eten. Chocolade is
giftig voor een hond, hij kan er zelfs aan doodgaan!

Wandelen en spelen!
Alle honden hebben beweging nodig om gezond
te blijven. Wandelen aan de riem is goed, maar op
een ruime plek (park of strand) is rennen en spelen
met hondenspeeltjes, een bal of een stok
helemaal geweldig!
Een hond moet minstens vier keer per dag naar
buiten. Als hij buiten is, wil hij ook poepen en
plassen. Een hondentoilet is dan een goede plek.
Poept de hond op de stoep of op het speelveldje,
dan moet zijn baasje het wel opruimen.

Heb je deze folder goed gelezen?
Doe dan de KIND & HOND-kwis om te testen of je het
echt goed weet! Je kunt je eigen persoonlijke oorkonde
winnen! Ga naar www.raadvanbeheer.nl/kindhondkwis

Tien Gouden Regels voor Kind & Hond
1. Nooit een vreemde hond omhelzen.
2. Nooit een hond aaien zonder eerst aan je ouders en zijn
baas te vragen.
3. Niet op een hond afrennen of hard voor een hond weg rennen.
4. Niet staren naar een hond.
5. Niet op of onder een hond liggen.
6. Nooit een hond storen tijdens het eten of slapen.
7. Uit de hondenmand blijven.
8. Nooit een hond op zijn kop aaien, maar alleen onder de kin.
9. Geen stoei- of trekspelletjes met een hond doen.
10. Honden horen op de grond en niet op de bank.

(Noot voor ouders: het gaat hier om algemeen geldende regels. In de
praktijk kunnen zich speciﬁeke gevallen voordoen waarbij een verantwoorde andere keuze gemaakt kan worden. Overleg dit desgewenst met
de docent van uw hondencursus of met een gedragstherapeut.)

KIND & HOND…

hoe kan ik daar bij helpen? (voor ouders)

Honden zijn leuk. Het zijn echte mensenvrienden en je
kunt er enorm veel plezier aan beleven. Maar je moet wel
goed met deze dieren om kunnen gaan. Daarover gaat
deze folder.
Helaas gaat het nog te vaak mis tussen
kinderen en honden. Bij de meeste van de in
totaal 150.000 bijtincidenten per jaar zijn
kinderen betrokken. Zij handelen vaak impulsief en onvoorspelbaar, zijn enthousiast
en begrijpen de signalen die een hond afgeeft
vaak niet. Met alle gevolgen van dien. In deze
folder proberen wij uw kind op een toegankelijke manier een aantal
essentiële zaken bij te brengen, die moeten bijdragen aan een gezonde,
leuke en vooral veilige relatie tussen kind en hond.
Centraal in de folder staan de
‘Tien Gouden Regels voor Kind & Hond’.
De regels fungeren als leidraad voor
kinderen om te leren waar ze op
moeten letten en waar ze voorzichtig
mee moeten zijn. We stellen ons voor
dat u als ouders ook behoefte heeft
aan zo’n kapstok, maar dan meer gericht op het houden van toezicht op de
manier waarop uw kind met honden omgaat. We geven u twee lijstjes, één
voor buiten en één voor thuis. We hopen dat u er houvast aan heeft!
Het is verstandig om met uw hond, jonge pup of oudere hond, een
hondencursus te volgen. Dit kunt u doen bij de Kynologen Clubs (KC’s) die
aangesloten zijn bij de Raad van Beheer. Hier kunt u samen met uw hond
terecht voor alles op het gebied van hondenopvoeding & hondensport.
Er zijn ca. 70 regionale Kynologen Clubs verspreid over het hele land. Neem
voordat u uw pup of oudere hond krijgt contact op met een KC in de buurt.
Ga gerust eens kijken tijdens een cursus. U kunt dan vooraf vragen welke
cursussen voor u en uw hond geschikt zijn en wanneer u kunt beginnen.
Sommige KC’s bieden zelfs speciale Kind & Hond-cursussen. Voor meer
informatie www.raadvanbeheer.nl/hondenopvoeding
Deze folder is een uitgave van de Raad van Beheer in samenwerking met het
Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren LICG (tekst & illustraties).

Tien Gouden Regels voor Ouders - buiten
1. Laat uw kind nooit met honden alleen.
2. Laat uw kind een hond nooit recht in de ogen kijken.
3. Leer uw kind om eerst toestemming te vragen voor het een
vreemde hond aait.
4. Laat uw kind de hond niet over zijn kop of rug aaien, maar
op de borst, aan de zijkant van de hals of onder de kin.
5. Leer uw kind om niet te rennen waar de hond bij is.
6. Kinderen mogen een hond geen commando’s geven.
7. Laat uw kind geen trek- of stoeispelletjes met de hond spelen.
8. Voorkom dat uw kind de hond plaagt of (al dan niet per ongeluk)
pijn doet (b.v. haren, oren of staart trekken).
9. Laat uw hond niet tegen uw kind op springen.
10. Leer uw hond om niet achter kinderen aan te rennen.

Tien Gouden Regels voor Ouders - thuis
1. De etensbak, waterbak en mand zijn alleen van de hond. Uw kind
mag hier niet aankomen en mag niet in de mand van de hond
gaan zitten.
2. Leer uw kind dat het nooit een etende of slapende hond mag storen.
3. Laat de hond niet op de bank.
4. Leer de hond dat hij niet mag bedelen als uw kind iets te eten heeft.
5. Zorg ervoor dat uw kind bij het knuﬀelen niet op of onder de
hond gaat liggen.
6. Laat uw kind niet op de grond liggend spelen als de hond erbij is
7. Straf uw kind niet waar de hond bij is en andersom.
8. Uw kind mag de hond niet alleen uitlaten, dus alleen met een
volwassene erbij!
9. Pas op als uw kind wil stoeien met vriendjes. De hond kan denken
dat het kind, zijn roedelgenoot, bedreigd wordt en wil het verdedigen.
10. Leer uw kind om u erbij te roepen als de hond iets doet wat het
niet leuk vindt.
Meer informatie over kind & hond of over andere huisdieren? Ga naar www.licg.nl

