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Jezelf (MOGEN) zijn
In het kader van de hondentaal is het belangrijk dat een hond zich goed kan uiten. Maar
dat is soms lastig als je bij mensen woont die alles voor je beslissen…
AAN BANDEN
Tijdens het door zo’n 250 hondenprofessionals bezochte Kyno
Congres 2015 werden over de
vrijheid van onze hond heel veel,
vaak haast filosofische vragen
gesteld. Hoe kunnen (we) onze
dieren zichzelf (laten) zijn? Leggen
wij hun leven niet te veel aan
banden? Wij bepalen heel veel voor
onze hond, stelde trainer Brigitte
van Gestel tijdens het congres:
wanneer hij eet, waar hij plast,
met wie hij speelt…

DAGINDELING
Spreker Sabrina Brando liet tijdens
het congres een schijfdiagram zien
van de doorsnee dagindeling van
een hondeneigenaar. De twee
grootste donkere vlakken daarvan, samen goed voor 17 van de
24 uur, betroffen ‘werken’ en
‘slapen’. Een van de kleinste
‘taartpuntjes’ van het diagram betrof ‘tijd met de
hond’. Er zit vaak best wel
veel ‘zwart’ in het leven van
onze viervoeters, oftewel tijd
dat we niet bij ze zijn. Is dat

wat de hond wil? Zonder keuze in
en controle over je leven is er
volgens Sabrina geen sprake
van kwaliteit.

VERRIJKING?
Nu zult u misschien zeggen: ja,
maar ik doe echt van alles met
mijn hond, hoor! Maar, ook een
vraag die tijdens het congres aan
de orde kwam, ervaren honden de
activiteiten die we voor ze uitkiezen en ze bieden wel als een
verrijking van hun leven? Zouden
ze bijvoorbeeld zelf kiezen voor
gehoorzaamheid, flyball of behen-

digheid? Of misschien liever voor
gewoon lekker buiten snuffelen?

BALANS
Het kan volgens Sabrina geen
kwaad om ons met enige regelmaat
af te vragen wat we voor onze
honden kunnen betekenen. ‘Is wat
wij doen echt goed voor het dier?
Wij geloven dat, maar de balans
tussen wat wij willen en wat zij
willen is vaak moeilijker te vinden
dan wij denken.’ Brigitte: ‘Wij
willen zó veel van onze hond! Hij
moet luisteren, leuk zijn… Mensen
schrikken soms wat ze van hun
hond vragen, als je ze daar op
wijst. Niet over elkaars grenzen
heen gaan, daar gaat het om. De
hond niet over de onze, wij niet
over de zijne.’

OOK UW FOTO!
Heeft u een mooie foto van
hondengedrag? Stuur die dan,
met het verhaal erachter, naar
gedrag@onzehond.nl onder
vermelding van ‘hondentaal’.

