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Het is een warme zaterdagmiddag in mei. Ik

zit in de tuin op een gemakkelijke tuinstoel.

Youri zit naast me. Hij heeft geen aandacht

voor mij hij is geïntrigeerd door wat ik in mijn

handen heb. Een twee dagen jong Hawai

gansje en een Bergeendje van dezelfde leef-

tijd. Het zijn onze twee nieuwe huisgenoten.

Youri wil de hele tijd hun bolle kontjes aflik-

ken. Maar hun donspakje is stroef en niet ge-

maakt voor een wasbeurt met een grote hon-

dentong. 

Ik ben blij dat  Youri gesocialiseerd is met zoveel ver-
schillende dieren. Het maakt de introductie van nieuwe
huisdieren een stuk eenvoudiger. Alle nieuwe huisgeno-
ten worden door mij vrolijk aangekondigd met de zin:
“Kijk eens Youri, weer een baby’tje erbij!” 

Antropomorf 
Toegegeven, deze zin komt wat antropomorf over. Maar
voor Youri is het slechts een aankondiging van veel lek-
kers krijgen van de baas. Met de nieuwe huisgenoten
‘an sich’ mag hij niet zo veel. Onder mijn begeleiding
mag er wat gesnuffeld en gelikt worden maar verder is
er nauwelijks interactie. Ieder leeft zijn leven en gaat
zijns weegs. Ik heb hem geleerd dat mijn aandacht
voor nieuwe huisgenoten voor hem betekent dat hij op
zijn gat er bij mag zitten. Als hij dat doet krijgt hij wat
lekkers. 

Rustig zitten
Ik zou iedere hondeneigenaar willen overtuigen dat een
goede socialisatie op andere dieren veel toekomstige
gedragsproblemen en dierenleed kan voorkomen. Het
is niet voldoende om met een pup dieren van allerlei
pluimage op te zoeken. Er is een gebruiksaanwijzing.
De pup moet ervaren dat andere dieren hem voordeel
opleveren en hij moet leren welk gedrag hij moet ver-
tonen om dit voordeel te bemachtigen. Youri weet dat
hij rustig moet zitten in bijzijn van onze nieuwe huisge-
noten. Dat gedrag levert hem voer op. Wat kunt u doen
om uw pup soortgelijk gedrag aan te leren? 

Gewend 
U begint met het aanleren van de ‘zit’ oefening. Neem
een brokje in uw hand houdt het boven de neus van uw
pup en beweeg langzaam over zijn snuit naar achteren.
Zodra het brokje uit zicht verdwijnt zal de pup, in een
poging het te blijven zien, zijn kop naar achteren bewe-
gen en gaan zitten. Dan geeft u hem direct het voertje.
Herhaal deze oefening een aantal keren. Voeg dan het
woordje ‘zit’ aan de oefening toe. Zeg dit woord voor-

dat de pup gaat zitten. Op die manier leert hij dat het
woordje ‘zit’ de aankondiging is van het gaan zitten. Als
hij het ‘zit’ commando beheerst kunt u de pup aan de
lijn meenemen om te socialiseren met andere dieren.
Zoek hiervoor dieren uit die gewend zijn aan honden.
Ze mogen geen agressie vertonen en niet snel wegren-
nen.

Onbewuste correcties
Agressie kan uw pup een vervelende ervaring bezor-
gen. Wegrennen appelleert bij honden aan het instinct
om er achter aan te jagen. Hiermee maakt u het voor
uzelf en uw pup erg moeilijk. Een pup die wil najagen
raakt opgewonden en zal niet snel rustig gaan zitten.
De kans is groot dat u uw geduld verliest en/of onbe-
wust lijn correcties gaat geven. Sommige mensen gaan
in een poging de pup te kalmeren op boze toon tegen
het dier praten. Anderen maken de fout dat ze met
zachte geruststellende stem het najagen trachten te
voorkomen. In het eerste geval bestaat de kans dat de
pup nieuwe dieren associeert met boosheid van de
baas. Die associatie is onplezierig en kan er voor zor-
gen dat de pup angst of agressie gaat vertonen in het
bijzijn van, voor hem, vreemde dieren. In het tweede
geval kan de pup het geruststellend praten beschouwen
als een aanmoediging van het opgewonden gedrag. 

Happende ganzen
Zorg dat u wat lekkers in uw ene hand heeft en de
hond aan de riem in de andere hond. Gebruik een buik-
tasje om al het lekkers mee te nemen en bij de hand te
hebben. Laat uw hond naast u zitten en lok het andere
dier naar u toe. Als u denkt dat dit niet te realiseren is.
Laat dan een ander het dier aan een lijn of op de arm
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naar u toe brengen. Zodra het dier zo dichtbij is dat uw
hond er aan kan snuffelen geeft u de hond wat voer.
Let op zijn gedrag! Hij moet rustig blijven zitten zonder
te piepen, te blaffen of anderszins opwinding te tonen.
Wil hij snuffelen of likken dan geeft u hem die gelegen-
heid. U praat met zachte stem tegen uw pup en blijft
hem lekkers voeren. Herhaal de oefening dagelijks en
oefen met zoveel mogelijk dieren. Mocht het zo zijn dat
een van de dieren iets doet wat voor uw pup onaange-
naam is reageer daar dan zo rustig mogelijk op. Youri
is ooit in zijn neus gehapt door een halfwas gans. Hij
schrok, deinsde iets terug en keek naar mij om te pei-
len wat ik daar nu van vond. Doordat hij geen verande-
ring in mijn gedrag bemerkte accepteerde hij het ‘gan-
zengehap’ als een ‘normale’ gebeurtenis. 

Weiland 
Bedenk voor iedere kennismaking wat de gevolgen
kunnen zijn op de lange termijn. Het is niet verstandig
uw hond te leren dat hij op ieder vreemd dier afstapt.
Daarom laat u de pup naast u zitten en zorgt u ervoor
dat het vreemde dier u nadert. Dit voorkomt dat uw
hond er achteraan gaat jagen. Verder raad ik u af om
met uw hond een weiland met vee te betreden om te

gaan kennismaken. U leert uw hond dat het naar vee
toelopen uiteindelijk resulteert in het krijgen van wat
lekkers. Hiermee loopt u het risico dat uw hond op een
goed moment zelfstandig een weiland in gaat op zoek
naar vee. Zelfs als uw hond in eerste instantie alleen
maar goede bedoelingen heeft dan nog kunnen scha-
pen in paniek raken. Schapen in paniek gaan rennen en
belanden niet zelden in de sloot waar ze vaak jammer-
lijk verdrinken.

Poot erop
Hebt u uiteindelijk een hond die zo super gesocialiseerd
is met andere dieren dat hij alles wat u in huis haalt ac-
cepteert, blijf dan alert op wat er tussen dieren onder-
ling ‘per ongeluk’ mis kan gaan. Youri wil onze nieuwe
huisgenootjes helemaal aflikken. Zou ik hem met de
kuikens alleen laten dan kan hij een onwillig exemplaar
in bedwang proberen te houden met zijn voorpoot. Ik
heb ooit een Mechelse herder van euthanasie gered
door aan de intens verdrietige eigenaar uit te leggen
dat zijn hond per ongeluk het kitten had gedood. De
hond en het kitten konden uren samen spelen. Na af-
loop van zo’n spel waste de Mechelaar de kat. Toen de-
ze ouder werd probeerde het aan de wasbeurt te ont-
komen. De hond wilde het weglopen voorkomen en
legde zijn poot op het kitten. Net iets te hard op zijn
nekje. De eigenaar heeft op mijn advies een nieuw kit-
ten aangeschaft en dit de eerste 6 maanden niet meer
alleen gelaten met de hond. Tot vandaag de dag zijn
die twee dieren dikke vrienden. 

Nogmaals, ik kan een ieder aanbevelen zijn pup te so-
cialiseren met andere dieren. Het helpt voorkomen dat
uw hond de katten van de buren of het kleinvee op de
kinderboerderij als prooi ziet. Het maakt de kans klei-
ner dat uw hond schapen de dood injaagt. Maar boven-
al, het geeft zo oneindig veel plezier om dieren van al-
lerlei pluimage gezellig om je heen te hebben.
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