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Beste leden,

Al weer een Hovawartjaar wat in een hoogtempo 
voorbij vloog. We hadden het afgelopen jaar een 
aantal leuke evenementen waarvan de meeste 
recentste de speurdag was. Een prachtig eve-
nement wat heel druk bezocht was. Met drie 
verschillende rasverenigingen mochten we op 
de locatie van Joris Mathijsen in Udenhout weer 
gebruiken. Na afloop van deze leuke dag was het 
nog even wat kaaskopen van de gastheer en kon 
er ook thuis nog even nagenoten worden.
Verder heeft u gemerkt dat het in de kynologie wat 
onrustig is. Er lijkt een nieuwe hetze gaande.  
Shows gaan soms niet door. Dierenartsen, acti- 
visten, overheid en andere groepen of individuen  
mengen zich in de fokkerij en het houden van 
honden. Terecht of onterecht is de vraag. Over-
leg vind er nauwelijks plaats. De media lijkt haar  
kant al gekozen te hebben. Soms, en dat moet 
ook gezegd worden, in het voordeel van de se- 
rieuzere fokkers. Handelaren worden meer naar  
de ‘zijkant’ geplaatst. Vrachten vol met zie-
ken dieren die naar Nederland komen wil men  
niet meer. De overheid ziet natuurlijk ook veel 
misstanden. Zaken als importbeleid lijken voor  

 

kleinere rasverenigingen toch een drama te wor- 
den. Er komen minder nieuwe liknen naar Neder- 
land. Dat zal helaas leiden tot een kleinere  
gen-pool en dat is een slechte zaak aldus weten- 
schappers. Pups pas met vier maanden naar  
Nederland halen lijkt haast niet mogelijk. Buiten- 
landse fokkers zien dit eenvoudigweg niet zit-
ten zo lang te wachten. Resultaat; fokkers die- 
nen voor dekkingen vaak naar het buitenland te  
moeten omdat het Nederlandse aanbod te ge-
ring is. Moeilijker voor fokkers die maar eens een  
gelegenheidsnestje fokken. Reuen eigenaren van  
mooie goede en gezonde Nederlandse reuen ko- 
men ook haast niet aan de beurt voor dekkingen. 
Deze lijnen zijn meestal al in Nederland en ver-
groten de gen-pool dus niet. Reden temeer om 
goed samen te werken en zo’n breed mogelijke 
basis te maken. Compromissen zijn dan onver-
mijdelijk. We zullen moeten realiseren dat de 
perfectie niet bestaat en dat we moeten hopen 
op een actief beleid met de fokkers samen.

Kees van Gorp, uw voorzitter.
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hetzelfde als hierboven beschreven is. Maar 
geef iedere keer dat je puppy iets met het 
speeltje doet, zoals er in bijten, je puppy 
een snoepje uit het speeltje. Je zult zien dat 
zodra je pup met iets heeft leren “spelen” 
het steeds makkelijker wordt om andere ob-
jecten interessant te maken.

Hoe “spelen” met je hond
Zodra je puppy geïnteresseerd is in speel-
tjes, kun je verschillende hondenspelletjes 
met je puppy “spelen”. Zorg voor variatie, 
dat is voor jullie beiden beter. Als je pup 
te wild wordt en bijvoorbeeld in je hand of 
broekspijpen gaat bijten moet je het spel 
staken en de hond even negeren. Zodra je 
puppy gekalmeerd is kun je natuurlijk weer 
leuk verder “spelen”. Als je een puppy hebt 
die wild is, is het slim om je speeltjes hier 
op aan te passen. Door langere touwen en 
grotere knuffels te gebruiken maakt je pup 

minder vaak een “foutje”. Ook als je kinde-
ren met je puppy laat “spelen” is het be-
langrijk om de geschikte hondenspelletjes 
te kiezen. Wat geschikt is hangt van je pup 
af, een wilde of hele grote pup kan beter 
geen trekspelletjes met kinderen doen, een 
zoekspelletje is dan meer geschikt. Maar 
heb je een rustige kleine hond, dan kan een 
trekspelletje onder jouw toeziend oog echt 
geen kwaad.

Trekspellen
Trekspelletjes zijn een van de meest beken-
de en favoriete manieren om met je hond 
te “spelen”. Een veel gehoord fabel is dat 
je altijd van je hond moet winnen zodat de 
hond leert wie de baas is. Als je de pup ech-
ter nooit laat winnen zal je pup waarschijn-
lijk snel interesse in het spel verliezen. Als 
je kijkt hoe pups met elkaar “spelen” zal je 
zien dat ze ook om de beurt bovenop mo-

'Spelen' met 
je puppy
De Leukste hondenspelletjes
                Kees van der Sar

Puppies zitten vol energie en een pup fy-
siek uitputten is een bijna onmogelijke 
taak, zeker aangezien hele lange wan-
delingen met een jonge hond niet gead-
viseerd wordt. Maar wist je dat honden 
eigenlijk nog veel eerder moe worden als 
ze bezig zijn met hun hersenen. Daarom is 
“spelen” met je puppy zo goed. Je werkt 
tegelijkertijd aan de band met je hond en 
put de pup nog eens uit ook.

Er is heel veel verschillend hondenspeel-
goed verkrijgbaar. Vaak is puppy speelgoed 
van zachter materiaal gemaakt dan speel-
goed voor volwassen honden. De tandjes 
en kaken van een pup zijn nog niet zo sterk. 
Overigens kunnen puppies vaak ook prima 
met volwassen honden speelgoed “spe-
len”. Let er wel op dat je pup geen losse on-
derdelen op kan eten of het gehele speeltje 
per ongeluk in kan slikken. Dit moet je trou-

wens met een volwassen hond overigens 
ook altijd doen!

Geen interesse in speelgoed?
Sommige pups zijn niet zo geïnteresseerd 
in speeltjes, zeker niet als je het buiten 
aanbiedt. Probeer in zo’n geval bepaalde 
speeltjes leuk te maken. Je doet dit door ze 
alleen tevoorschijn te halen als je er mee 
gaat “spelen”. Geef je puppy even geen 
aandacht, haal dan het speeltje tevoor-
schijn en geef je pup alle aandacht die het 
wil. Berg het speeltje weer op terwijl het ei-
genlijk nog leuk was en stop dan ook weer 
met aandacht geven.
Is je puppy zelfs daar niet gevoelig voor? 
Er zijn ook hondenspeeltjes te koop die 
gevuld kunnen worden met eten. Een an-
dere oplossing is om zelf een plastic flesje 
te vullen met wat snoepjes en er een paar 
kleine gaatjes in te prikken. Doe vervolgens 
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gen. Je puppy af en toe laten winnen 
zal het spel voor de hond een stuk leu-
ker maken.

Om op een gecontroleerde manier 
trekspelletjes te “spelen” is het han-
dig om je puppy zo snel mogelijk het 
commando “los” te leren. Dit doe je 
door op een gegeven moment het 
speeltje stil te houden, op zo’n ma-
nier dat je pup er geen beweging in 
krijgt als je pup trekt. Wacht geduldig 
en kijk een beetje weg. Waarschijnlijk 
zal je puppy na niet al te lange tijd het 
speeltje loslaten. Beloon en nodig 
weer uit tot een nieuw spelletje. Her-
haal dit tot je puppy voorspelbaar los 
gaat laten zodra je dit doet. Wanneer 
je kan voorspellen wanneer de pup 
het touw loslaat kun je het comman-
do introduceren, dit doe je door het 
te zeggen voordat je het speeltje stil 
houdt. Natuurlijk beloon je nog steeds 
als je puppy het speeltje ook echt los 
laat. Op een gegeven moment zal je 
zien dat je pup het speeltje los gaat laten 
zodra je het commando geeft (en voordat 
je het speeltje stil houdt). Als dat zo is kun 
je het moeilijker gaan maken door het com-
mando tijdens steeds wilder spel te geven, 
doe dit alles met kleine stapjes, zoals je dat 
moet doen met ieder commando dat je een 
hond aanleert.
Maak je geen zorgen als je pup gromt of aan 
het touw schud, dat is normaal, en je hebt 
nog steeds zelf de controle. Pas wel zelf op 

met plotseling hard trekken, pup tandjes 
zijn breekbaar, dus laat je puppy zelf het 
grootste deel van het trekwerk doen. Ga ook 
niet je puppy in het rondslingeren aan een 
touw, gewoon rustig aan “spelen”.

Rennen
Wat veel puppies heel leuk vinden is achter 
een bewegend object aan rennen, een zo-
genaamde achtervolging. Langere speel-
tjes zijn het meest geschikt voor dit spel. 

Dit, omdat je die makkelijker kunt bewegen 
en de kans dat je pup op je hand springt in 
plaats van op het speeltje kleiner is. Wissel 
van snelheid en beweeg het speeltje van 
de pup af. Door een flexibel speeltje heen 
en weer te bewegen zodat het een kronkel 
spoor maakt kun je dit spel nog leuker ma-
ken voor je puppy.

Zoek spelletjes
Geen zin om zelf uitgeput te raken? Dan zijn 
zoekspelletjes een hele goede optie. Deze 
zijn ook heel geschikt om kinderen met een 
hond te laten “spelen”. Als je puppy nog niet 
het “zit en wacht” commando heeft geleerd, 
kun je de hond het beste een halsbandje om 
doen en het zoekspel met twee personen 
te doen. Als je alleen bent kun je de riem 
gebruiken om de hond even vast te leggen 
aan bijvoorbeeld de tafelpoot. Je moet je 
puppy eerst leren wat de bedoeling is als je 
het commando voor zoeken geeft. Leg een 
favoriet speeltje of snoepje in zicht, geef je 
commando en laat je puppy gaan. Zodra de 
hond bij het object is prijs je, je puppy en als 
je, je puppy een speeltje liet zoeken speel je 
er even samen mee. Herhaal dit een aantal 
keer en leg dan het speeltje gedeeltelijk uit 
zicht. Als dit goed gaat kun je het steeds een 
beetje moeilijker maken, tot je puppy echt 
een tijdje moet zoeken voordat je puppy ge-
vonden heeft wat jij had verstopt. Lukt het 
niet, maak het dan de volgende keer een 
stapje makkelijker want puppies hebben 
graag succes. Als je verschillende objecten 
verstopt kun je er tijdens het aanleren van 

het commando verschillende namen aan 
geven, bijvoorbeeld zoek bal en zoek knuffel. 
Puppies kunnen dit prima leren begrijpen.

Apporteren
Apporteerspelletjes zijn ook erg leuk, maar 
verwacht niet dat je puppy direct de bal per-
fect terug brengt. Als je van plan bent om je 
puppy een bal terug te laten brengen, let 
dan wel op met stuiteren. Snelle bochten 
maken is ongezond voor een jonge hond 
omdat het skelet nog niet uitgehard is. Pro-
beer de bal zoveel mogelijk in een rechte lijn 
te laten rollen. Houdt er ook rekening mee 
dat sommige honden het als naar ervaren 
als je het speeltje van ze af pakt, ook als dat 
is om opnieuw te gooien. Laat ze dus ook 
soms het speeltje zelf weer meenemen na-
dat je ze voor het brengen beloond hebt.
Mocht je een puppy hebben die uit zichzelf 
achter ballen aan rent en ze oppakt, dat is 
super natuurlijk. Dan is het komen brengen 
leren al een stuk makkelijker. Gooi de bal in 
de buurt en ren zodra je puppy de bal pakt 
achteruit. Probeer dit zo leuk mogelijk te 
doen, door hoge geluidjes te maken en een 
beetje te huppelen. Als je pup jouw kant op 
komt, beloon je de pup. Herhaal dit en stel 
het belonen steeds meer uit, tot dat je pup-
py helemaal bij je is. Als je puppy het com-
mando los kent kun je dat op een gegeven 
moment gaan gebruiken als je pup bij je is 
en dat belonen. Maar een blije “goed zo”, 
gevolgd door een koekje zal er bij de meeste 
honden in het begin ook voor zorgen dat ze 
de bal los laten.
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Maar ook als je pup de bal niet uit zich-
zelf pakt is er geen probleem. Geef je pup 
dan het te apporteren speeltje eerst aan. 
Schenkt je pup aandacht aan het speel-
tje, beloon dat. Laat je puppy het speeltje 
steeds iets langer vasthouden voordat je, je 
puppy beloont. Als je hond op een gegeven 
moment het speeltje direct aanpakt en even 
vast houdt, kun je op een vrolijke manier 
achteruit rennen. Begin met korte stukjes 
en beloon je puppy zodra je puppy bij je is. 
Als dit goed gaat kun je kijken of je hond het 
speeltje van de grond wil pakken en dan 
achteruit rennen. Doet je puppy dit niet, 
houdt dan als tussenstap eerst het speeltje 
op de grond vast. Zodra je pup het speeltje 
van de grond pakt en met je mee rent, kun 
je het speeltje korte afstanden gaan gooi-
en. Komt je puppy ook dan op je af rennen 
prima, maar doet je puppy dit niet, ga dan 
net zo te werk als beschreven bij de pup die 
al achter ballen aan ging en ze oppakt. Hoe 
vaker je dit oefent, hoe leuker je puppy dit 
spelletje zal gaan vinden. Maar vaker bete-
kent niet langer. Houdt het wel een beetje 
spannend door steeds maar een paar keer 
te gooien en dan het speeltje op te bergen 
of nog leuker, je pup het speeltje zelf te la-
ten dragen.

Honden puzzels
Een andere leuke rustige manier om met je 
hond te “spelen” is met een hondenpuzzel. 

Je hebt heel veel verschillende varianten. 
Door te schuiven, draaien of dingen op te 
tillen moet je puppy bij het voer proberen te 
komen. Vaak staat de moeilijkheidsgraad 
erbij vermeld. Begin vooral niet te moeilijk. 
Hoe meer verschillende puzzels je puppy 
kent, hoe makkelijker nieuwe puzzels voor 
je puppy worden.

Trucjes
Tenslotte kun je veel plezier beleven aan sa-
men nieuwe trucjes bedenken en aanleren. 
Het is inderdaad niet nuttig als je hond op 
commando op zijn/haar rug gaat liggen, of 
zich in een deken rolt, maar vaak wel erg 
leuk. Als je samen met je hond een trucje 
wilt leren, bedenk dan eerst precies hoe het 
er uit moet zien en of het mogelijk is. Het is 
bijvoorbeeld voor honden van kleine rassen 
heel makkelijk om zittend zijn voorpoten 
omhoog te doen, maar voor een grote hond 
moeilijk. Leg beloningen klaar en beloon 
iedere keer als je pup een stapje de goede 
richting in maakt. Verliest je puppy de aan-
dacht? Dan wil je te veel! Bedenk dan hoe 
je het makkelijker kan maken. Wat je ook 
doet, wordt niet boos op je puppy, want het 
is “spelen”!

Bron: Zooplus Magazine
https://www.zooplus.nl/magazine/hond

Jaloezie
Hondenbaasjes weten het al lang, ook honden 
kunnen stikjaloers zijn. Dat heeft onderzoek van de 
universiteit van San Diego uitgewezen.
In een experiment werd het gedrag van de huis-
dieren in drie situaties getest: het baasje spe-
lend met een robotgestuurd hondje, spelend 
met een emmer en voorlezend uit een kin-
derboek.
Tijdens de proefnemingen reageer- 
den de honden niet wanneer  
hun baasjes luidop voor-
lazen uit een kinderboek. 
Praatten de baasjes echter  
tegen een knuffeldier zoals  
ze dat tegen hun hond zouden  
doen, dan begon driekwart van  
de honden hun baasjes te duwen en 
ander ongedurig gedrag te vertonen. 
Zelfs als de baasjes vriendelijk waren 
tegen een emmer met een gezicht erop 
geschilderd, werd de helft van de beesten 
kribbig.

‘We kunnen natuurlijk niet met zekerheid 
zeggen hoe de honden zich voelden, maar 
het lijkt erop dat ze zich genoodzaakt zagen 
om een belangrijke sociale band te bescher-
men’, aldus de onderzoeker.”De resultaten 
bevestigen het idee dat honden een mentale 
toestand kennen die hen motiveert om de aan-
dacht van hun geliefde terug te winnen. Ik denk 
dat dat inderdaad een vorm van jaloezie is.”
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Onweer

                                                               Christel van de Westelaken

Wat moet u doen als het onweert 
tijdens uw wandeling?

Een flinke storm kan zich binnen enkele 
minuten ontwikkelen. De lucht kan er nog 
goed uitzien, maar plotseling begint het dan 
al grauwer te worden. Een onweersbui is 
in aantocht! Daarom is het altijd beter om 
even het weerbericht te checken voordat u 
gaat wandelen. Met name bij lange wande-
lingen. Mocht u toch worden verrast onder-
weg, dan zijn dit onze tips:

•  Is de donderslag tien seconden of minder 
na de bliksemschicht te horen? Ga dan 
direct naar huis, de auto in of zoek be-
schutting in een gebouw.

•  Lukt dit niet? Ga dan onder een brug staan.
•  Ga gehurkt op de grond zitten, verwijder 

metalen accessoires van de hond en je-
zelf. Denk bijvoorbeeld aan een metalen 

gespje aan de riem.
•  Zet een kleine hond op uw knie, een grote 

hond moet een meter van u afliggen.
•  Leg ook uw mobieltje of paraplu weg.
•  Bent u in een bos? Probeer dan een plek 

te vinden met minstens drie meter tussen 
u en de dichtstbijzijnde boom. Ook hier 
gaat u weer gehurkt zitten met de hond 
op uw knie of op een meter afstand.

•  Wacht tot de onweer weggetrokken is 
voordat u weer opstaat en verder kan lopen

Wat kunt u doen als uw hond bang 
is voor onweer?

Voor uw viervoeter kan onweer behoorlijk 
stressvol zijn. Z’n staart gaat naar beneden 
toe, z’n oren gaan naar achter staan, hij 
gaat hijgen en wil niks meer. Zo kunt u zien 
dat uw hond zich niet prettig voelt tijdens 
onweer. Het kan zelfs zo heftig zijn dat ze 

zich verstoppen of willen vluchten.
Maar wat kunt u hier aan doen?

•  Neem de hond bij u, aai hem en praat met 
een kalmerende toon om hem gerust te 
stellen.

•  Probeer hem een snoepje te geven om hem 
af te leiden. Neemt de hond de snoep- 
jes aan? Dan betekent dat hij zich al meer 
op zijn gemak voelt.  

•  Laat uw hond wennen aan onweer door 
geluiden af te spelen met heftige weerge-
luiden. 

•  Zet het geluid zachtjes aan en doe tege-
lijkertijd iets leuk met uw dierenvriend. 
Bouw het geluid dan langzaam op zodat 
de hond aan het geluid went en het niet 
gelijk ervaart als gevaar.

 
Thundershirt is een bewezen hulpmiddel om 
angst bij honden te stoppen: onweer maar 

ook bij vuurwerk, alleen zijn, blaffen, auto rij-
den, en andere zaken die angst veroorzaken.
Thundershirt werkt door het aanbrengen van 
druk op het lichaam van de hond. Hierdoor 
wordt de hond rustig. Vaak werkt het al de 
eerste keer, sommige honden moeten echter 
even wennen aan het dragen van de Thun-
dershirt.

Hoe werkt het?
Het ontwerp van het shirt geeft een zachte, 
constante druk. Dit heeft een kalmerend ef-
fect op de meeste honden, als ze angstig, 
bang zijn of zeer actief zijn. 

Hoe te gebruiken?
Thundershirt is een een uitstekende be-
handeling voor de meeste soorten angst 
bij honden. Het is goed mogelijk om direct 
verschil te kunnen zien bij het gedrag van je 
hond. Voor meer gecompliceerde gevallen 
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van de angst is het raadzaam om de thun-
dershirt aan te doen als onderdeel van een 
gedragswijziging programma. Uiteraard is 
het een nuttig instrument voor het beheer-
sen van prikkelbaarheid of hyperactiviteit 
met vreemden, aan de riem lopen of in een 
trainingsomgeving. Door de druk van het 
shirt krijgt de hond een kalmerende reactie 
waardoor er meer focus of oriëntatie. Let wel 
op dat dit shirt niet de hele dag gedragen 
mag worden. 

De Thundershirt omdoen
Bouw dit rustig op. Als je het voor de eer-
ste keer aandoet, is het raadzaam om dit 
in etappes op te bouwen. Honden worden 
doorgaans rustiger en hebben vertrouwen in 
iets dat hen voedsel brengt of iets dat ze met 
voedsel associëren zodat de hond snel een po-
sitieve associatie krijgt met het shirt. Doormid-
del van klittenband en bandjes is het pasbaar 
voor verschillende lichaamsvormen. 

bron; dierenapother.nl

Hoewel niemand er helemaal zeker van is 
waarom honden gras eten, zijn deskundigen 
op het gebied van hondengedrag er zeker 
van dat het heel normaal is en zeker niets 
om je zorgen over te maken. Er zijn meerdere 
redenen waarom honden gras eten. 

De eerste reden is eenvoudig grazen waarbij 
je hond lekker op het gras kauwt. Het kan zijn 
dat de hond dit lekker vindt smaken, het is 
als een groente voor hem. Dit is niet schade-
lijk voor de hond. 

De tweede reden waarom honden gras eten 
is puur instinctief. Hij eet het gras om het 
vervolgens weer uit te braken. Meestal ge-
beurt dit als de hond iets verkeerds heeft ge-
geten of gewoon misselijk is. Een veel voor-
komende oorzaak is ook wormen. Er wordt 

gedacht dat de lange ongekauwde stukken 
gras de keel prikkelt om zo de braakreactie 
op te wekken. Bij honden die altijd ’s och-
tends gras eten op een lege maag, kan er 
ook sprake zijn van een overproductie van 
maagzuur. Het kan zinvol zijn om deze hon-
den ’s avonds heel laat nog wat te eten te 
geven. Een andere reden kan zijn om hun 
vitaminebehoefte aan te vullen, maar des-
kundigen zijn hier sceptisch over.

Het komt er op neer dat niemand met zeker-
heid kan zeggen waarom honden gras eten. 
Zolang het met mate wordt gegeten, is er 
geen probleem. Het is in ieder geval beter 
dan veel andere troep die je hond misschien 
wel zou kunnen eten! Google maar eens op 
giftig voor honden...

Waarom eet een hond gras?



Een Hovawart als levens-
gezel voor jou en je gezin 
is een feest, dat hoef ik 
niemand uit te leggen.
Maar mooie tijden gaan
ook voorbij en het onver-
mijdelijke moment van 
naderend afscheid doet ons wankelen en 
weifelen. Medische behandelingen zijn 
steeds doeltreffender en voor wie het kan 
betalen kan die weg lang zijn. Pijnbestrijding 
kan de kwaliteit van leven van je hond lang-
durig garanderen. Maar hoe dan ook komt 
dat moment; het moment dat je het besluit 
moet nemen dat het niet meer gaat. Dat het 
lijden te groot is geworden. 
Ik bepleit het vervroegen van dat moment. 
Het klinkt bruut, ik weet het. Ik zal de laatste 
ook zijn die een hond een kwalitatief leven 
met pijnstilling zou willen onthouden. Maar 
daarmee is het momènt van het afscheid 
alleen maar relevanter geworden. Wanneer 
stoppen we met rekken? Zolang de pijnstil-
lers werken en je denkt dat je kameraad nog 
plezier heeft gaan we geen afscheid willen 
nemen. Nee. We wachten tot de pijn weer te-
rug is. Tot er geen oplossing meer is.... Tot je 
hond zoveel pijn heeft dat het onacceptabel 
is geworden en het leven lijden is. Hoe wil je 
dat jouw hond afscheid van jou neemt? Jam-
merend van de pijn? In paniek op de koude 
tafel van de dierenarts? 
Ik wil nadenken over het momènt. Want dat 
moment moet volgens mij vroeger... Juist 
als het goed gaat, als het fijn is omdat de 
pijn nog niet daar is. In rust. Met een lange 
warme knuffel. Dat gun ik mijn levensgezel.
Hoe moeilijk het ook voor mij is.

        
column

Wanneer

Territoriaal geblaf
Omdat dit type geblaf vaak wordt veroor-
zaakt door angst of een waargenomen be-
dreiging, kan het verminderd worden door 
het beperken van wat je hond ziet. Als hij in 
een omheinde tuin verblijft, gebruik dan een 
hoog houten hek inplaats van een hek waar 
hij doorheen kan kijken. Binnenshuis kun je 
de toegang tot ramen beperken of bedek ze 
met bijvoorbeeld vitrages (doe in ieder ge-
val de gordijnen dicht als je weg gaat). Dit 
is vooral in het begin van belang. Zodra de 
gewoonte om te blaffen is verminderd kun 
je verder trainen met meer toegang tot zicht 
naar buiten. Zodra de hond blaft doe je de 
gordijnen dicht, is hij stil kunnen de gordij-
nen weer open.

Blaffen vanaf het Balkon
Als een hond gaat blaffen naar ander hon-
den of voorbijgangers vanaf het balkon is hij 
simpelweg het huis aan het bewaken of zijn 
dominantie aan het vertonen. Ten eerste 
omdat hij op mensen en honden neerkijkt. 
Omdat mensen ook weg/verder lopen leert 
de hond dat zijn blaffen heeft geholpen. 
Je kunt dit gedrag afleren door de hond te 
verbannen van het balkon of er de eerst 
periodes altijd bij te blijven. Zodra iemand 
voorbij loopt ga je de hond afleiden met een 
speeltje of iets lekkers, zorg dat hij niet de 
kans krijgt om te blaffen. Blijf de hond belo-
nen voor het stil zijn. Hiermee zorg je er voor 
dat de hond positieve associaties ontwik-
keld wat betreft voorbijgangers. Deze zelfde 
methode kun je ook toepassen op straat. 
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Blaffen wanneer de hond alleen thuis is
Honden zijn roedeldieren en voor vele valt het 
niet mee, alleen thuis blijven. Sommige hon-
den proberen door middel van veel te blaf-
fen en huilen er voor te zorgen dat hun baas 
weer thuis komt. Verlatingsangst leer je niet 
zo maar af, dit moet langzaam opgebouwd 
worden. Wanneer je het huis verlaat geef hem 
dan 10 minuten van te voren geen aandacht 
meer. Hetzelfde geldt als ze thuiskomen: ne-
geren, niet praten, niet aaien, niet kijken, niks. 
Zo begrijpt de hond, dat zijn blaffen de baas 
niet terug heeft gebracht. Hij heeft namelijk 
geblaft terwijl je weg was en hij wordt hiervoor 
geprezen door je aandacht als je thuiskomt. 

Overmatig blaffen

Deel 2
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De vliegende
reporter....

aan en hij probeert je op de proef te stellen. 
Soms word je er moe van maar eigenlijk is 
het ook wel heel leuk om te zien dat hij zijn 
middelvinger (die hij niet heeft) naar je op-
steekt. Maar het is ook heel vertederend als 
hij in het gras of op het zand of in de sneeuw 
ligt te rollen. Daar geniet hij van.

Welke gebeurtenis met jouw hond wil je 
echt met ons delen?
Max was 15 maanden oud op oudjaars-
avond. Vuurwerk was geen enkel probleem. 
Wij hadden nogal wat mensen over de vloer 
om oud-en-nieuw te vieren. We hadden be-
sloten om Max in zijn bench in een andere 
ruimte te leggen. Halverwege de avond ging 
de deur open en kwam Max de kamer inge-
lopen met een blik van “Hallo, hier ben ik. 
Wie is hier allemaal?”. Hij had de benchdeur 
en nog 2 andere deuren opengemaakt. Ik 
heb Max terug gebracht en met tie-wraps 

de benchdeur dicht gebonden, zodat hij wel 
in de bench moest blijven. Max had andere 
gedachten gehad. Later bleek dat hij 3 spij-
len doorgebeten had. Gelukkig is het goed 
gegaan.

Wat doet jouw Hovawart het liefst?
Max vindt het heerlijk om los te lopen in het 
bos of aan de springer met de fiets mee te lo-
pen. Hij speelt ook graag voor Sherlock Hol-
mes: Max blijft in de keuken; wij verstoppen 
speeltjes of snoepjes in de tuin of de huis-
kamer en hij mag ze gaan zoeken en vindt ze 
ook. Hij is dol op water. Zo gauw hij een ven-
netje of slootje ziet, ligt hij in het water. Zowel 
in de zomer als in de winter. In de winter is 
hij ook heel graag buiten, zeker met sneeuw. 
Tevens speelt hij graag met andere honden 
uit de buurt.

                                                                            >>

Wie ben je?
Mijn naam is Janny Gudden en ik woon sa-
men met Marty en onze zoon Sven. Wij zijn 
de trotse eigenaren van Max (Houwaert’s 
Jackson Junior) van bijna 3 jaar oud.

Waarom heb je voor de Hovawart gekozen?
30 jaar geleden hadden we een hond die 
verongelukte. We wilden toen wel een 
nieuwe hond, maar waren nooit thuis. Dat 
vond ik zielig voor een hond, dus we zouden 
er wel een kopen als we meer tijd hadden. 
Enfin, 27 jaar later hadden we tijd en kwam 
Max. We wilden een grote hond, een actieve 
hond en tevens een hond die lang actief zou 
blijven. Een paar uur wandelen of een flink 
stuk fietsen moest mogelijk zijn. Bovendien 
was het ook wel leuk als het een mooie hond 
zou zijn. En zo kwamen we op een Hovawart. 
In ons dorp woonden nog 2 Hovawarts die 
we kenden, dus enigszins vertrouwd was 

het ras. Een paar keer zijn we bij Kees gaan 
kijken en en zo kwam een hele kleine bijna 
zwarte black-and-tan Hovawart bij ons.
 
Hoe is het karakter van jouw viervoeter?
Max is een lieve, goedgehumeurde, gezel-
lige hond voor ons gezin. Hij is in mijn ogen 
best intelligent, nieuwsgierig en luistert 
prima. Tot we bezoek krijgen. Dan doet hij 
super zijn best om waakzaam te zijn en laat 
het  bezoek niet binnen en blijft blaffen. Na 
enige tijd wordt hij rustiger maar als het be-
zoekt maar waagt om naar de toilet te gaan, 
dan begint het hele circus overnieuw. Wat 
ons betreft mag hij wel iets minder goed zijn 
best doen, maar zijn instinct wint het.

Wat vind je het leukste van jouw hond?
Max is heel trouw; loop je in het bos en ver-
stop je jezelf dan komt hij je zoeken en vindt 
hij je ook zeker. Uitdagingen neemt hij graag 
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en kunnen hem alle aandacht geven. En na-
tuurlijk is het ook leuk voor onze 8 jarig hova-
wart Saar. De volgende dag meteen gebeld.  
Kees zou contact opnemen met de eigenaar. 
Eindelijk 11 juli 2019 kwam het verlossende 
woord. Hij mocht bij ons komen. Kees zou alles 
regelen. Maar was op dat moment drie weken 
met  vakantie in Polen. Wat waren dat voor ons 
lange weken. En toen kwam er een Whatsappje  
kunnen Julie Jambo 9 augustus ophalen. Na-
tuurlijk konden we dat.  Toen een foto. Dat was 
even lachen het was een blonde. Ik dacht nu heb-
ben we duo penotti , Saar pikzwart en Bo hoog- 
blond.  De volgende dag naar Tilburg met ge-
zonde spanning. Daar aangekomen was er 
niemand aanwezig. Toen werd die gezonde span- 
ning omgezet in nervositeit. Maar eindelijk naar 
een half uurtje waren ze er. Na de kennismaking 
ging Kamila Bo halen. En daar kwam hij aan wat 
een prachtige vrolijke hond. Kamila  had hem  
nog gewassen en getrimd. En Kees had hem  

nog de nodige inentingen gegeven. Hij mocht 
met zijn moeder de speelweide in. Zo konden we  
hem goed observeren. Na een gezellig praatje 
met koffie en cake. De papieren in orde maken, 
en toen weer naar huis. Bo zat als een directeur 
achterin en bleef maar kussen. Bij thuiskomst 
de eerste kennismaking met Saar. Ging best 
goed Saar moest wel een paar keer grommen. 
Maar ja er komt wel een indringer op zijn ter-
rein. De eerste nacht verliep prima. Hij had al 
snel zijn eigen plekje gevonden. We zijn nu vijf 
weken verder en het gaat hier fantastisch. Bo 
is helemaal thuis. Is vrolijk, leergierig, nieuws-
gierig maar vooral ontzettend lief. Het gaat ook  
prima met Saar. We zijn Kees nog steeds dank-
baar voor zijn vertrouwen in ons. En onze belof-
te aan Bo’s oude baasje blijven we navolgen. 
We zullen héél goed voor Jambo zorgen.

Marianne van Oorschot

Wat vind je van de activiteiten die door de 
club worden georganiseerd?
Het meeste neem ik deel aan de trainingen 
op zondagochtend. Ik vind het leuk dat er 
het laatste jaar regelmatig een andere trai-
ner is. Ieder heeft zo zijn stokpaardje waar je 
weer tips van krijgt. Daarnaast is het leuk als 
er wat afwisseling in de training zit zoals ge-
hoorzaamheid, breiten en  speuren. De geza-
menlijke wandelingen zijn ook gezellig voor de 
baasjes, maar jammer dat de honden niet los 
kunnen. Zelf vind ik het heel handig als er een 
activiteit na de training is. Een andere dag is 
soms lastiger in te passen.

Wat vind je van ons clubblad?
Het clubblad ziet er leuk uit met kleurige foto’s 
en informatieve onderwerpen zoals recent 
overmatig blaffen. Misschien is het handig 
om gezamenlijke activiteiten te vermelden in 
een soort agenda. Bijvoorbeeld wanneer de 
honden gevaccineerd kunnen worden tegen 
een gereduceerd tarief. Ik mis die dingen nu.
Maar ga vooral zo door. Wij kijken elk kwartaal 
uit naar het clubblad en lezen het meteen als 
het uit komt. Succes ermee!

Na het overlijden van onze allerliefste ho-
vawart Siebe (12 jaar). Gingen we naar een 
tijdje toch denken aan een andere hovawart  
pup. Alles afgezocht maar geen nestjes en 
vonden we een nestje dan waren de pups 
al op hun bestemming. En toen vond ik een 
kennel in Tilburg Houwaert’s Hovawarts.
Daar werd een nestje verwacht en als je op 
de wachtlijst wilde komen moest je even 
bellen. Zo kwam ik met Kees van  Gorp in 
contact. Ik legde hem de situatie uit en ver- 
telde hem dat we toe waren aan een nieuwe 
pup. Hij vond het prima maar wilde ons wel 
eerst ontmoeten. Toen schoot hem iets te 
binnen. Hij wist een herplaatsing van een 
2 jarige zwarte reu. Hij legde de verdrietige 
reden van de herplaatsing uit. Ik was er 
even stil van. Maar wou er toch goed over 
nadenken. Dat denken was snel gebeurd 
waarom zouden die hond geen tweede 
kans geven. We hebben de ruimte de tijd  

Herplaat sing



Bij Kees en Kamila
op ongeveer 25 km van Warschau

Onze sfeervolle vakantiewoning JULIANÓW 
biedt rust, gezelligheid en privacy. 

Een slaapkamer met tweepersoonsbed 
en een vide met twee eenpersoonsbedden, 

Verrassend Polen biedt u: 
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www.onshuis.pl

OP VAKANTIE 
MET JE HOND 

(OF MET JE PAARD!!)

Verássend Polen!


