Hondenspecialist Ad Baijens:

“Elke hond heeft recht
op een strenge baas”
Veel hondenbezitters willen een hond als speelkameraad of
troeteldier. “Dat is op zich geen bezwaar”, meent Ad Baijens,
“maar bedenk altijd dat een hond in de eerste plaats een dier is
en niet dezelfde eigenschappen heeft als een mens of een kind.
Om het gedrag van je hond te kunnen beïnvloeden, moet je eerst
kennis over honden opdoen. Door steeds harder tegen hem te
roepen, zal je hond niet beter luisteren. Integendeel.”

Al ruim 30 jaar houdt kinoloog Ad Baijens zich op velerlei gebied bezig
met het gedrag van honden. Hij is gediplomeerd hondentrainer, keurmeester van jachthonden, wedstrijdsporter, hondenfokker en ‘hondenﬂuisteraar’. “Ik heb dikwijls honden met een zeer verstoord gedrag onder
mijn hoede gehad, maar ook veel mensen die een verkeerd gedrag naar
hun hond hebben. En altijd kon ik terugvallen op mijn theoretische kennis

Kennis is overwicht

en mijn praktijkervaring. Die maakt het makkelijker om de baas te zijn

Volgens Ad Baijens is deze basiskennis over honden absoluut noodzakelijk

over een hond.”

om te accepteren dat je een hond gelukkig maakt door hem in een

Dat laatste is volgens hem de grootste denkfout bij veel mensen.

strenge, regelmatige omgeving te plaatsen. “Dat is namelijk een structuur

Die beschouwen hun hond als een gelijkwaardige levenspartner of

waar ze van op aan kunnen. Dat wil zeggen: liever altijd hetzelfde

huisgenoot, die vooral goed verzorgd of zelfs verwend moet worden.

patroon en duidelijk voelen wie de baas is. Een niet-strenge, inconsequente

“Bij alles wat je met je hond doet, moet je proberen aan te sluiten bij het

baas vertrouwt hij niet. Daarom ‘snappen’ honden in feite weinig van

oergedrag en het leertempo van dit dier. Een hond is het gelukkigst bij

kinderen, want die vertonen geen stabiel gedrag. En juist door die

een strenge baas en in een hiërarchische omgeving. Dat komt omdat hij

regelmaat voelt hij zich veilig en prettig. Honden houden dus van nature

afstamt van de wolf, die voor zijn voortbestaan afhankelijk is van de

niet van afwisseling. Zo is de tv-reclame die beweert dat ze graag elke

discipline in de roedel. Binnen zo’n groep is altijd duidelijk wie welke taak

dag iets anders eten leuk voor de fabrikant van hondenvoer, maar

vervult. Door die strenge taakverdeling is voor elk dier duidelijk wie de

absoluut niet bedacht door een hondenkenner.”

leiding heeft en beslissingen neemt. Tijdens de jacht op grote prooien

Datzelfde geldt voor het los laten rennen in een omgeving die de hond

zullen wolven zich altijd blindelings aan die gedragscode houden.

niet kent. “Veel mensen denken dat hun hond dan vrolijk is, maar als je

Zo komen ze aan eten en lopen ze het minst gevaar.

goed op hem let, herken je de oergedragingen: eerst een ander dier of

Dit gedrag zit al eeuwenlang in de genen van elke wolf, en dus ook in die

mens besnuffelen of begroeten, hij tekent aan of de ander betrouwbaar is

van elke hond gebakken. In gezinsverband bootsen wij de gedragscode

en reageert daar vervolgens op door een poot of staart op te tillen,

en rangorde van een wolvenroedel na.”

te blaffen, grommen, janken of bijten. Zo’n hond is dan niet ongehoorzaam,
maar voelt zich niet veilig. In een vertrouwde omgeving is het prima om
de hond los te laten rennen, bijvoorbeeld achter een weggegooide stok.
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Maar hij moet die stok wel direct terugbrengen.
Als een hond doelloos vrij los loopt, is zijn gedragscode verstoord.
Veel spelen, rennen of ﬁetsen met je hond is heel goed.”
Honden leren ook veel door af te kijiken. “In een roedel kun je je altijd
spiegelen aan de anderen. Een stadshond heeft die mogelijkheid niet.

Samen houden
we Breda
schoon & veilig

Die is omgeven door veel vreemde, onbekende en afwisselende
geluiden, geuren en beelden. In zo’n situatie komt niets vertrouwd voor,

Voor veel bewoners is hondenoverlast (en vooral de

behalve als je je aangelijnde hond dikwijls een vaste route laat lopen en

uitwerpselen op straat) één van de ergernissen. Met

dus regelmaat aanbiedt. Daar komt bij dat je fout gedrag corrigeert en

het hondenbeleid van de gemeente is die overlast niet

goed gedrag beloont. Jij moet als baas dus de normen en richting

uit de wereld. Als we Breda voor iedereen leefbaarder

bepalen voor je hond. Daar vertrouwt hij op. Hij is van oorsprong
gewend aan het gehoorzamen van zijn meerdere. In een gezin

willen maken, moeten we ook zelf meewerken.
Daarvoor moeten we vooral onze eigen mentaliteit en

staat de mens als superieur zoogdier ver boven de hond in

ons eigen gedrag kritisch bekijken. En waar nodig

rangorde. Uit zichzelf zal een sociaal dier als een hond nooit deze

aanpassen. Zo’n verandering kan soms al met weinig

hiërarchie betwisten. Als iemand niet de baas over hem is, raakt hij

moeite.

in de war. Overigens maakt een hond in principe geen verschil tussen een
man of vrouw als baas. In een roedel wolven is trouwens een vrouwtjes-

Enkele voorbeelden:

dier altijd de baas. Die bewaakt ook het nest en daar hebben de manne-

- Laat u voordat u een hond aanschaft goed informeren

tjes respect voor.” Daarnaast heeft een hond een sterke ‘will to please’.

door het dierenasiel, een dierenarts of een honden-

“Hij zal altijd zijn best doen om via stoeien of aanhalig gedrag in de

wachter. Iedere hond vraagt immers, tijd, aandacht

gunst te komen bij zijn meerdere. Dat is de basiskennis van elke hond

en ruimte. En dat elke dag en vele jaren lang. Kunt u

en zou dus ook tot de basiskennis van zijn baas moeten behoren. Al die

hieraan wel voldoen?

dingen kun je leren op een goede hondentrainingscursus”, weet Baijens.
- Laat de hond regelmatig en op tijd uit, bij voorkeur
Met de pup naar de HUP

op een HUP.

Zodra een hond zijn inspuitingen heeft gehad, kan hij naar een
hondenuitlaatplaats of HUP.

- De hond moet altijd aangelijnd zijn, behalve op de

“Ook in de natuur doen honden hun behoefte zo ver mogelijk van

aangegeven hondenlosloopterreinen en uitlaat-

hun nest. Vergeet niet dat honden enorm goed kunnen ruiken. Al die

plaatsen.

reuken hebben betekenis voor hen. Op een veelgebruikte HUP heerst
een enorm spectrum aan geuren van mogelijk onbekende, dus niet te

- Als u geen gebruik van de uitlaatplaats wilt maken

vertrouwen of dominante collega-honden. Als een HUP dus groot

of als er geen uitlaatplaats in de buurt is, dan bent u

genoeg is en vaak wordt schoongemaakt, kan een hond een deel ervan

verplicht de uitwerpselen zelf op te ruimen. Voor

als zijn eigen territorium afbakenen. Dat is heel belangrijk voor zijn

opruimmiddelen kunt u terecht bij dierenspeciaalzaken

gevoel van veiligheid.”

en supermarkten. Vaak is een boterhamzakje al
voldoende om op zak te hebben.

Hij wijst er bovendien op dat een hond een gewoontedier is. “Als je een
hond van jongs af aan naar dezelfde HUP laat gaan voor zijn behoefte,
gaat hij dat als een gewaardeerde voorkeursplek beschouwen. Ook dat
kun je aanleren met corrigeren en vooral met belonen. Hij gaat dan met
plezier naar de plek die zijn baas voor hem heeft aangewezen.”
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