Mijn

hond
en

ik

˝Alles wat
jij wilt weten
over jouw
beste vriend. ˝

C h ri s
it
o
h
c
u
a
s
u
D

528634_894_Mijnhondenik_BW_DEF_DRUK1.indd 1

4/02/19 17:19

528634_894_Mijnhondenik_BW_DEF_DRUK1.indd 2

4/02/19 17:19

Inhoud
hoofdstuk 1

hoofdstuk 2

Wat honden
nodig hebben

Hoe praten
honden?

05

19

b a lta z a r

o b elix

hoofdstuk 3

hoofdstuk 4

Hoe honden
de wereld zien
		

Hoe voelt het om
een hond te zijn?

basi l

pebbles

33

47

hoofdstuk 5

hoofdstuk 6

Slimmer dan
je denkt

Van wolf naar
chihuahua

59

69

ramses

528634_894_Mijnhondenik_BW_DEF_DRUK1.indd 3

brutus

4/02/19 17:19

hoofdstuk 8

Van pup tot
stokoude hond

Een rashond met een
stamboom of een gewone
hond uit het asiel?

81

93

hoofdstuk 7

na po leo

n

Casper

hoofdstuk 9

hoofdstuk 10

Hoe je hond
trainen?

Werkende
honden

107

119

Nelleke

s pa r k y

hoofdstuk 11

hoofdstuk 12

Gekke
hondendingen

Honden
en liefde

133
p e r d i ta

528634_894_Mijnhondenik_BW_DEF_DRUK1.indd 4

14 5
O liver

4/02/19 17:19

herde rshon den en veedr ijvers
Er zijn op de wereld veel meer herdershonden dan
er nog herders overblijven en heel veel herdershonden zullen van hun hele leven nauwelijks een
schaap zien. De bordercollie (een erg speciaal ras
dat eerst gefokt werd aan de grens of border tussen Engeland en Schotland) is pas de voorbije twintig jaar populair geworden als gezinshond. In deze
groep vinden we de kleinste herdershond, een Bel-
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gische: het schipperke, waarschijnlijk een verbastering van scheper (herder). Er zijn Duitse herders,

ba ltaz ar

- de herdershond -

Zwitserse en Hollandse, maar ons land is erg goed
vertegenwoordigd in deze groep, met de Lakense,
Tervurense en Mechelse herder en de Groenendaeler. De Mechelse herder is een geliefde gezinshond maar is over de hele wereld ook populair bij
leger-, politie- en veiligheidsdiensten. Het is een
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echte atleet, erg gemotiveerd en van weinig bang.
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Je kunt je blauw betalen aan een hele outﬁt voor je hond, maar in
feite heb je al genoeg aan onderstaand beperkte lijstje. Alle dingen
die daarop staan, zijn eigenlijk spullen die je meeneemt als je met
je hond op uitstap gaat. Dat is daarom niet hetzelfde als wat je hond
ook echt nodig heeft. Eten en drinken zijn levensnoodzakelijk voor
zijn lichaam, maar de ziel of de geest van je hond heeft ook van alles
nodig dat evengoed levensnoodzakelijk is.

Basisspullen
een Matje

(liefst in metaal voor
een grondige schoonmaak)

2 kommetjes
een hals- en een leiband
een Balletje

Eerst water, de rest komt later
Het allerbelangrijkste is datgene waar je misschien niet meteen aan
denkt: water. Honden kunnen best een paar dagen zonder eten als
het niet anders kan, maar zonder drinken helemaal niet. Daar worden
ze snel ziek en lusteloos van en ze kunnen er zelfs aan doodgaan. Vers
water is levensnoodzakelijk, zeker als ze droge brokken krijgen of heel
veel bewegen of als het snikheet is. Het beste is vers en koel water van
de kraan. Als je zelf al loopt te kwakkelen van de hitte, mag je je hond
zeker trakteren op wat ijsblokjes in dat kommetje water.
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Honden kiezen niet altijd wat het beste
voor ze is en dus zullen ze zonder twee
keer na te denken ook vies, stilstaand
water oplebberen uit een modderpoel
of uit een vergeten emmer achter in de
tuin. Je hond kan daar ziek van worden
en gaan braken, maar je kunt het niet
altijd vermijden. Als je roept dat ze
het niet mogen doen, zullen ze je nietbegrijpend aankijken, alsof het de eerste keer is dat ze je zien, en verder drinken. Daarom is het slim om op lange
wandelingen een beetje water mee te
nemen.

v e r ri j k i n g

Je kunt ook ijsjes maken voor je hond
voor als het echt snikheet is. Giet koude bouillon in een stevige plastic beker
en stop er ook wat koekjes of hondenbrokjes bij en zet alles in de diepvries.
Je kunt er ook een stevig touw in laten
vastvriezen, dan kun je het ijsje ergens
aan ophangen zodat je hond moeite
moet doen om het te likken. Dat noemen ze wel eens ‘verrijking’: iets wat
meestal saai wordt aangeboden, zoals
eten of drinken in een kom, wordt nu
plots interessant gemaakt, het is bijna
een spel. Er bestaan speciale speeltjes
voor honden waar je snoepjes in kunt
stoppen die ze wel kunnen ruiken maar
waar ze niet bij kunnen zonder het
speeltje in de juiste richting te draaien.

Als je hond ook groot genoeg is om erbij te kunnen, ontdek je misschien iets
dat je eerst niet wilt geloven: hij drinkt
uit het toilet! Als je hem niet kunt betrappen, zie je het soms aan de hondenhaartjes die daar achterblijven. Wij vinden zoiets natuurlijk oneindig vies en
bah, maar een hond vindt weinig vies
en wat meer is: dat water uit het toilet
is misschien verser dan het water in
zijn kommetje. Het blijft alleszins lekker koel in die porseleinen pot. Hou het
deksel maar dicht als je hond dit doet,
want er gaan ook chemische producten in dat toilet en die wil je niet in dat
hondenlijf.

Wat h o n d e n n o d i g h e b b e n
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Het is erg moeilijk om te zien hoe ze
drinken, want het gaat allemaal veel te
snel, zoals zoveel wat ze doen. Het lijkt
alsof ze het water met de bovenkant
van hun tong opscheppen en in hun
mond mikken. Maar als je vertraagd
filmt hoe ze het doen, dan zie je dat het
met de achterkant van het puntje van
hun tong gebeurt. Ze maken daar een
scheplepeltje van. Dat water mikken
ze zo goed en zo kwaad als het kan hun
mond in en terwijl ze dat razendsnel
herhalen proberen ze tussendoor ook
nog eens te slikken. Het is heerlijk om
je oor tegen een hondenbuik te leggen
als die drinkt!

Er bestaan geen honden die
niet kliederen bij het drinken.

z o z i t dat !

De tong van de hond is overigens meer dan alleen een scheplepeltje.
Ze speelt ook een belangrijke rol bij het zweten. Honden zweten niet
zoals wij over hun hele lichaam. Ze zweten alleen via de kussentjes op
hun poten (op warme dagen kun je hun pootafdrukken zien op koele
tegels) en via hun neus en hun tong. Hoe meer inspanning ze leveren
of hoe warmer het is, hoe groter die tong wordt zodat ze makkelijker
kunnen zweten. Een grote platte tong maakt meteen ook een grotere
scheplepel, dus dat ding is echt superhandig.
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Eten en snoepen

Wandelingen op het strand vinden
de meeste honden het einde, ze
spelen in de golven, happen naar
de branding, ze lopen en zwemmen zich de ziel uit hun lijf om een
balletje te pakken. Maar ze kunnen
daarbij wel zeewater binnenkrijgen
en dat kan leiden tot een bijna onmiddellijke stranddiarree waarbij
het zeewater er opnieuw langs de
achterkant uitkomt. Die stranddiarree is niet iets om je veel zorgen over te maken, meestal gaat
die snel over. Zorg ook aan het
strand voor voldoende fris water.

Natuurlijk moeten ze ook regelmatig
eten krijgen. Puppy’s mogen drie of
zelfs vier maaltijden, een volwassen
hond eet het best een of twee keer per
dag. Een kat mag alleen vlees eten maar
een hond wordt ziek als hij alleen maar
vlees kan eten, hij moet ook plantaardig voedsel krijgen. Het is best ingewikkeld om gezond voor je eigen hond
te koken, dus ben je veel beter af met
kant-en-klare voeding. Er bestaan twee
soorten: droge brokken en wat ze
‘natte’ voeding noemen, in blik. Ze
zijn allebei even goed, maar droge brokken hebben wel een aantal voordelen.
Droge voeding maakt drogere en kleinere drollen die minder hard stinken.
Belangrijk als je die drollen moet opruimen. Droge brokken zijn ook beter tegen tandplak omdat ze erop bijten en
het is ook allemaal veel minder gedoe.
Er staat ook geen open blik met zijn
speciale geur in de koelkast én je kunt
brokken veel langer bewaren.
Als je overschakelt van een soort voedsel naar een ander, kun je dat het best
geleidelijk aan doen: eerst nog veel van
het oude voedsel met een beetje van het
nieuwe, en daarvan voeg je almaar meer
toe. Zo vermijd je alweer dat je hond
diarree krijgt.
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