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Ongewenst gedrag voorkomen 

In ons met mensen overbevolkte landje wonen ook zo’n 2,2 

miljoen honden. Dat betekent voor de meeste mensen, 

hondeneigenaren of niet, dat iedereen bij het naar buiten 

gaan op elke 100 meter wel één of meer honden tegenkomt. 

Dat betekent ook dat honden ook vaak soortgenoten 

tegenkomen. Een verantwoordelijke eigenaar zorgt er voor 

dat zijn hond niet alleen thuis geen ongewenst gedrag 

vertoont maar zich ook in de openbare ruimte zo gedraagt dat er geen overlast 

wordt veroorzaakt. 

 

Algemeen 

Om een hond op te voeden zijn er aantal basis uitgangspunten. Een eigenaar moet: 

1. Voorkomen: Bijvoorbeeld door je hond niet in bepaalde situaties te brengen, 

spullen op te ruimen, je hond op te sluiten of anderszins afdoende te beperken in 

zijn bewegingsvrijheid zodat er geen overlast thuis of buitenshuis wordt 

veroorzaakt. Dit vereist geen grote opvoedkundige capaciteiten. 

2. Verbieden: Daarvoor moet de hond begrijpen wat "nee" betekent. Daarnaast moet 

de hond de eigenaar voldoende serieus nemen om het op te volgen. Dit vereist 

voldoende appèl, en dus een gezonde basisrelatie tussen hond en eigenaar. 

3. Ombuigen: Bijvoorbeeld door vervangend gedrag aan te leren. Een hond leren om 

bij je te komen voor een beloning in plaats van uit te vallen naar andere honden 

of achter katten aan te gaan. Dit vereist voldoende vertrouwen plus een grotere 

kennis dan algemene basiskennis. 

Maar geen enkel scenario biedt garantie. Een hond is een individu en geen apparaat dat 

altijd doet wat je wilt als je er maar genoeg druk op zet. Een goede hondenschool kan de 

eigenaar helpen en begeleiden, maar men moet het gedrag op een hondenschool nooit 

verwarren met dagelijks gedrag. Het opvoeden van een hond vereist meer dan het 

aanleren van een aantal leuke trucjes. Veel mensen halen de begrippen opvoeden en 

trainen door elkaar. Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat heel veel van de oude 

begrippen over rangorde, zoals een hond niet op de bank of een nooit als eerste door de 

deur laten gaan, niet belangrijk zijn. Wat wel belangrijk is, is dat de eigenaar bepaald 

wát de hond doet. En of dat nou wel op de bank mogen liggen is of juist niet, is alleen 

belangrijk wanneer de eigenaar het gedrag toestaat. 

 

Opvoeding 

Opvoeding is het aanleren van de door de eigenaar gewenst gedrag en begint op de 

eerste dag dat de hond in huis wordt gehaald. Dit geldt zowel voor pups als voor 

(volwassen) herplaatsers. Bespreek van te voren met je huisgenoten welk gedrag je 

absoluut niet wilt hebben. Dat kan om kleine dingen gaan zoals wel/niet op de bank, 

wel/niet mee naar de slaapkamer of op bed, trekken aan de riem of iets anders. Wees 

daarna uiterst consequent. Wat vandaag niet mag, mag morgen ook niet. 

Bij de basis van een goede opvoeding horen een aantal basiscommando’s die elke hond 

zou moeten kennen zowel voor eigen veiligheid als voor de veiligheid van anderen. De 

commando’s hier komen (of ‘voet’/’naast’), ‘los’ (in geval de hond iets eet of vasthoudt 

wat gevaar voor hemzelf kan opleveren), en laag (niet tegen mensen/honden 

opspringen) moet elke hond aanleren. Deze commando’s moeten in rustige momenten 
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worden aangeleerd. Veel mensen richten hun training op de zgn. ‘crisismomenten’ terwijl 

de oorzaak van het ontstaan van die crisismomenten gelegen is in al de overige tijd. 

Daarnaast richten veel trainers vaak voor de snelle oplossing door de confrontatie aan te 

gaan met de hond als die in de ‘fout’ gaat terwijl opvoeding gericht moet zijn op het 

voorkomen van die crisismomenten. De oorzaak van het symptoom van het gedrag ligt 

vaak in de tijd dat men nergens last had van het gedrag van de hond. Daarom is het bij 

honden zo belangrijk om ze júist op de momenten dat er niks aan de hand is, goed te 

begeleiden en grenzen te stellen. De hele dag door, en niet alleen als hij in de ogen van 

de eigenaar en/of de omgeving vervelend begint te doen. 

Daarnaast is het belangrijk om niet tien commando’s tegelijk proberen aan te leren, maar 

3-5 basisdingen (zoals niet trekken, niet springen, loslaten, hier komen) en dat 

uitbouwen. Als ze die dingen tot in perfectie beheerst, ga je er een maand (of drie 

weken) over doen om één extra ding te leren. Daarnaast uiteraard het blijven oefenen 

van de basisdingen. Na een maand als ze het nieuwe commando perfect beheerst, ga je 

verder met een volgend ding. En blijven oefenen op de dingen die de hond al kent. 

 

Training en hondenetiquette 

Zoals gezegd: op een hondenschool leert de hond kunstjes en opvoeden behoort men 

thuis te doen. Wel kan een goede hondenschool de eigenaar leren naar de hond te kijken 

en tips te geven. Een goede hondenschool geeft de eigenaar ‘huiswerk’ mee om thuis te 

oefenen. 

Hondenetiquette omvat regels die er voor zorgen dat ergernissen tussen mensen (en 

honden) voorkomen kunnen worden. Onze samenleving wordt steeds drukker en het 

wordt steeds moeilijker om elkaar te ontwijken. Daarom moeten hondeneigenaren 

zorgen dat hun honden geen overlast veroorzaken. Eén van de grootste ergernissen van 

andere mensen en hondeneigenaren is het buurten van loslopende vreemde honden. 

Vaak gevolgd door het achteloze van de eigenaar ‘Hij doet niks hoor’. Maar veel honden 

zijn niet voor niets aangelijnd: ze zijn oud, ziek, loops of hondagressief. Daarnaast, hoe 

moeilijk het ook te begrijpen is voor hondeneigenaren: er zijn mensen die niet van 

honden houden. Of er bang voor zijn. Daarnaast is hondenpoep één van de grootste 

ergernissen in Nederland. Ruim de ontlasting van uw hond op. 

Een andere veelgehoorde opmerking is ‘ze zoeken het zelf wel uit’. Honden hébben niets 

met elkaar uit te zoeken. Een rangordebepaling is alleen nodig als honden in een roedel 

leven. Honden die elkaar op straat ontmoeten hebben geen rangorde te bepalen. 

Bovendien is de verhouding vaak zoek omdat de honden fysiek niet aan elkaar gewaagd 

zijn (kleine/grote honden, jonge/oude honden). Verantwoordelijke eigenaren zorgen er 

voor dat zij problemen tussen passerende honden voorkomen en hun hond niet in een 

situatie brengen waarin de hond zelf gedwongen wordt het heft in eigen poot te nemen. 

Een grote ergernis van veel mensen is ook honden niet (zichtbaar) onder controle 

worden gehouden bij passerende kinderen, fietsers, wandelaars en andere 

verkeersdeelnemers en/of dat honden loslopen in aanlijngebieden. Hou de hond 

aangelijnd daar waar het moet, zeker als de hond (nog) niet goed luistert, onaangepast 

gedrag vertoont naar andere honden of mensen of andere dieren opjaagt. 

 

Vuistregels 

Elke hondeneigenaar moet de lichaamstaal van zijn eigen hond kennen om tijdig te 

kunnen ingrijpen. Laat uw hond niet op aangelijnde honden aflopen, want dat zorgt voor 

onnodige spanning bij veel honden, met agressie tot gevolg. Vraag aan de andere 
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hondeneigenaar of de honden met elkaar mogen spelen en grijp in als het spel te ruw 

wordt of als één van beide honden angstig is of wordt opgejaagd. Het is ook niet 

verstandig om met een bal te gooien omdat dit agressief gedrag van andere honden kan 

opwekken. Respecteer het als een andere eigenaar niet wilt dat zijn hond met de uwe 

wilt spelen. 

 

 


