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1____________________________________________________ Inleiding

Inleiding

Wij zijn beiden opgegroeid met allerlei soorten honden. En hoewel 
we als kind niet de volledige verantwoordelijkheid droegen voor 

de honden, moesten we ze wel zelf uitlaten.

Kinderen hebben heel andere verwachtingen van honden dan volwasse-
nen. Zo geloven kinderen niet in riemen. En omdat wij allebei in een stad 
opgroeiden, moesten we onze honden wel leren dicht bij ons te blijven. 
We zijn vergeten hoe we dat precies deden. Maar ongetwijfeld waren 
onze honden slimmer dan wij en vonden ze het tijdens hun dagelijkse 
uitjes nodig goed op ons te letten in plaats van andersom.

Pas in 1968 begonnen we met een meer gestructureerde manier van 
trainen. We hadden een Landseer ECT en besloten met hem te gaan 
trainen bij een lokale hondenschool. Voordat we het beseften was een 
aangenaam tijdverdrijf uitgegroeid tot een hobby en vervolgens tot een 
roeping. Lange tijd hebben we seminars en vijfdaagse trainingskam-
pen geleid, waarbij we in bijna alle staten van de Verenigde Staten, op 
 Bermuda, in Canada, Engeland en Puerto Rico zijn geweest.

Meer dan dertig jaar later delen we onze kennis nog steeds. Elk van onze 
honden heeft meer gediend als leraar dan als leerling, en we hebben veel 
meer van onze honden geleerd dan wij ze ooit hoopten te leren. Dit boek 
is een poging door te geven wat onze honden ons hebben geleerd.

Zonder hulp slagen maar weinig mensen erin zich ergens in te bekwa-
men, laat staan een expert te worden. Wij hebben zeker veel hulp gehad. 
Een goed getrainde hond is het resultaat van opvoeding, meer de jouwe 
dan die van de hond. Je moet weten wat een hond een hond maakt, wat 
hij denkt, hoe hij reageert, hoe hij groeit, hoe hij zichzelf uit, wat hij 
nodig heeft en, het belangrijkst van al, waarom hij bepaald gedrag ver-
toont. Als je je hond begrijpt, kun je een goede band met hem opbouwen. 
Een hond is geen voorwerp. Elke hond is een unieke persoonlijkheid, en 
daarin ligt meteen ook de uitdaging.

Over dit boek
Wij hebben dit boek geschreven als een nuttig hulpmiddel. Wat we niet 
willen is dat hondentraining een vervelend karwei is dat stap voor stap 
doorlopen moet worden. Daarom hebben we dit boek zo ingedeeld dat 
de hoofdstukken afzonderlijk van elkaar geraadpleegd kunnen worden, 
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2 Honden opvoeden en trainen voor Dummies, 3e editie________________

afhankelijk van de situatie. Heb je bijvoorbeeld een hond die al wel 
getraind is maar nog wat meer zou kunnen leren? Ga dan direct naar 
de desbetreffende hoofdstukken.

Ook verwachten we niet dat de lezer alle informatie uit dit boek ont-
houdt. Door het boek heen hebben we geheugensteuntjes en verwij-
zingen naar meer informatie over een bepaald onderwerp opgenomen. 
Bedenk dat hondentraining leuk is. In elk geval gaat het niet om reeksen 
verplichte oefeningen, tenzij je gaat deelnemen aan wedstrijden.

In deze nieuwe editie hebben we drie hoofdstukken gewijd aan puppy’s. 
Omdat de training begint op het moment dat je dat kleine wolbaaltje 
mee naar huis neemt, leggen we alles uit over het gedrag en wat je de 
komende weken en maanden kunt verwachten. We vertellen zelfs hoe je 
moet handelen wanneer je met je kleine Nero thuiskomt. We geven je tips 
over de training, gaan in op diverse trainingshulpmiddelen en helpen je 
een dagelijks schema op te stellen. We wijden een heel hoofdstuk aan 
 zindelijkheids- en aan benchtraining.

Wij beschouwen onze oudere honden ook als onze vrienden en hebben 
in deze editie een hoofdstuk opgenomen over hoe je je ouder wordende 
hond jong houdt. We geven oefeningen die je kunt doen om zijn lede-
maten soepel te houden, tips voor zijn voer, informatie over de nieuwste 
voedingssupplementen en nog veel meer. Ten slotte hebben we infor-
matie opgenomen over opvanghonden, uitlaatvelden, dagopvang voor 
honden en over reizen met de hond. We geven zelfs tips voor als je een 
nacht met je hond in het huis van vrienden doorbrengt.

Alles bij elkaar is dit een praktisch boek waarvan we hopen dat het zal 
helpen de relatie van jou met je hond zo goed mogelijk te maken.

In dit boek gebruikte conventies
In dit boek gebruiken we de volgende conventies voor een consistent en 
gemakkelijk te begrijpen geheel.

 � Nieuwe termen staan cursief en worden meteen uitgelegd.

 � Met vette tekst worden sleutelwoorden in lijsten met opsommings-
tekens of de onderdelen van genummerde lijsten aangegeven.

 � Verwijzingen naar een specifi ek trainingscommando of -signaal 
hebben een beginhoofdletter en staan tussen aanhalingstekens. 
 Bijvoorbeeld: gebruik het commando ‘Hier’.
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Hetzelfde geldt voor uitgesproken commando’s. Bijvoorbeeld: als je je 
hond wilt aanlijnen, zeg dan ‘Hier’.

 � Verwijzingen naar een bepaalde positie en oefening beginnen met 
een hoofdletter. Bijvoorbeeld: de positie Voet of de oefening Zit.

 � Wat de werkelijke naam van je hond ook is, in dit boek noemen we 
de hond vaak Nero.

Wat je niet hoeft te lezen
Net als elk ander Voor Dummies-boek is dit boek zo geschreven dat je 
gemakkelijk de benodigde informatie kunt vinden. Als je bijvoorbeeld al 
lang een hond hebt en alleen maar wat hulp nodig hebt bij de training, 
is de kans groot dat je niet alles hoeft te lezen. Voor die gevallen hebben 
we de informatie vereenvoudigd zodat je snel de tekst herkent die je kunt 
overslaan. Hoewel deze informatie interessant is en betrekking heeft op 
het desbetreffende onderwerp, is ze niet essentieel:

 � Tekst in kaders: Tekst in grijze kaders komen hier en daar voor. 
Het gaat om leuke feitjes en interessante verhaaltjes, maar deze 
 informatie is niet noodzakelijk bij de training van de hond.

 � Alles waar een ‘Technisch’-pictogram voor staat: Dit is interes-
sante informatie maar als je deze overslaat kun je je hond nog steeds 
met goed gevolg trainen. (Zie ‘In dit boek gebruikte pictogrammen’ 
 verderop in deze Inleiding voor meer informatie over pictogrammen.)

Enkele veronderstellingen
Bij het schrijven van dit boek zijn we van het volgende uitgegaan:

 � Je hebt een hond of bent van plan er een te nemen.

 � Je wilt dat de hond zich goed gedraagt, zowel voor je eigen belang 
als voor dat van je hond.

 � Je bent gemotiveerd en vindt de training van je hond heel belangrijk.

 � Je bent op zoek naar een redelijk geprijsd boek dat je de vrijheid 
geeft je hond te trainen volgens de door jou gewenste methode en 
wanneer het jou uitkomt.

 � Je weet nog niet veel van hondentraining, of je hebt zonder veel 
 succes je hond enige gehoorzaamheid proberen bij te brengen.

Zelfs als je wel ervaring hebt met het trainen van honden, is dit boek 
 nuttig. In alle jaren dat we met zeer uiteenlopende hondenrassen en 
-karakters hebben gewerkt, hebben we veel trucs verzameld die ook 
voor  ervaren hondentrainers van nut kunnen zijn.

00-HondenTrainenVrDumPckt-boek.indb   300-HondenTrainenVrDumPckt-boek.indb   3 06-08-13   14:1106-08-13   14:11



4 Honden opvoeden en trainen voor Dummies, 3e editie________________

Hoe dit boek in elkaar zit
De informatie over training in dit boek is in drie niveaus ingedeeld: 
basis, gevorderd en vergevorderd. Elk deel bevat de stappen die nodig 
zijn voor het behandelde niveau, en bovendien nog wat extra informatie 
voor gegarandeerd succes. Je kunt alle delen doorwerken of alleen de 
gewenste.

Deel I: Voorbereidingen treffen voor een 
succesvolle training
Dit deel beschrijft hoe je je voorbereidt op het trainen van je hond. De 
hoofdstukken gaan over het belang van training, het leren begrijpen van 
hondengedrag en het voorbereiden van de training. De voedingsbehoef-
ten van je hond en zijn gezondheid bepalen voor een groot deel hoe hij 
zich gedraagt, en daarom gaat dit deel ook in op het belang van goede 
voeding en medische verzorging. Ten slotte bevat het een hoofdstuk over 
het kiezen van trainingshulpmiddelen, zoals halsbanden en riemen.

Deel II: Omgaan met je pup
In dit deel helpen we je met de ontwikkeling van je pup en laten je zien 
hoe deze zijn gedrag beïnvloedt. Ook geven we je tips over hoe je te werk 
gaat zodra je je pup hebt opgehaald. We geven trainingstips die gemak-
kelijk uitvoerbaar zijn. Ook hebben we een hoofdstuk opgenomen over 
zindelijkheids- en benchtraining.

Deel III: De basisprincipes van de training 
begrijpen
In dit deel begin je met de training van je hond, zodat deze een goed 
opgevoed huisdier wordt. Elk hoofdstuk beschrijft de basiscommando’s 
en hoe je ze je hond aanleert. Hoofdstuk 9 behandelt de oefeningen Zit, 
Af, Blijf en No, terwijl hoofdstuk 10 ingaat op het lopen aan de riem en 
het aanleren van het commando ‘Hier’. Dit deel bevat ook een hoofd-
stuk over hoe je omgaat met ongewenst gedrag, zoals tegen mensen 
 opspringen en blaffen.

Deel IV: Training voor gevorderden
Dit deel gaat in op het trainen van de hond op competitieniveau. Daar-
bij behandelen we de diverse niveaus, van basistraining tot training 
voor gevorderden. We hebben ook een hoofdstuk opgenomen over het 
apporteren op bevel, wat handig kan zijn als je je hond de krant wilt laten 
halen.
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Deel V: Omgaan met speciale situaties
In dit deel behandelen we enkele minder algemene problemen, zoals 
agressief gedrag, verlatingsangst en angst voor onweer en harde gelui-
den, en hoe je daarmee omgaat. Ook bevat dit deel een hoofdstuk over 
de speciale behoeften van de oudere hond en geven we enkele oefenin-
gen waarmee je hem jong houdt. We ronden dit deel af met een hoofdstuk 
over het vinden van deskundige hulp bij de training en de mogelijkheden 
die je daarbij hebt.

Deel V: Het deel van de tientallen
Elk ‘Dummies’-boek bevat het deel van de tientallen. In dit deel vind je 
een aantal overzichten die steeds tien onderwerpen behandelen, han-
dige informatie over hondentraining en verwante onderwerpen die je 
snel door kunt lezen. We hebben hoofdstukken opgenomen over valkui-
len waar je bij de training tegen aan kunt lopen, over sportactiviteiten, 
en over de redenen waarom honden bepaald gedrag vertonen. Lees voor 
kunstjes en spelletjes het laatste hoofdstuk.

In dit boek gebruikte pictogrammen
Ter verduidelijking van de lopende tekst in dit boek wordt gebruik-
gemaakt van een aantal pictogrammen, die in de marge staan. Deze 
kunnen belangrijke informatie, tips, waarschuwingen, of waargebeurde 
 succesverhalen bevatten. De volgende pictogrammen komen aan bod:

Dit pictogram behandelt manieren om tijd, geld, energie en de eigen 
gezondheid te sparen.

Dit pictogram hangt de rode vlag uit; de gezondheid van baas of hond 
kan op het spel staan. Ook de tijdens de training te vermijden stappen 
komen aan bod. Doorgaan is op eigen risico!

Dit pictogram geeft informatie die belangrijk genoeg is om te onthouden.

Dit pictogram gaat dieper op een onderwerp in. Deze informatie is niet 
essentieel voor de training, maar kan nuttig zijn om te weten.

Dit pictogram gaat in op trainingsmethoden en -strategieën die met 
 succes zijn toegepast.
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Hoe nu verder?
Het is belangrijk dat je vandaag aan de slag gaat met de hondentraining. 
Hoe sneller je immers begint je hond te leren hoe hij zich dient te gedra-
gen, hoe sneller jullie vreedzaam samen kunnen leven, en hoe sneller 
eventuele problemen de kop worden ingedrukt. Sla de pagina dus maar 
om (of gebruik de inhoudsopgave of de index om de benodigde  informatie 
te zoeken) en ga aan de slag! Je hond zal je er dankbaar voor zijn.
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