
Uw hond en andere honden 

Het is belangrijk dat uw hond in zijn opgroeiende tijd kennis leert maken met andere honden. 
En dat hij leert dat niet alle honden op zijn moeder en broers en zussen lijken. Er zijn grote en 
kleine, zwaargebouwde en langharige honden. Honden met korte neuzen en met lange, 
honden met behaarde hoofden en met krulstaarten. Breng uw puppy in contact met honden die
veilig zijn bij pups, informeer daarvoor bij de eigenaar van die hond, vertrouwt u het toch niet
laat uw pup dan niet bij die hond in de buurt. Niet alle honden vinden pups leuk en er zijn er 
die niet schromen ze te bijten. Dat betekent niet dat die hond vals is of ziek. Het is een fabel 
dat volwassen honden puppy's nooit iets doen; wees verstandig en ga zo’n hond liever uit de 
weg.  

Er zijn vele ongeschreven regels in de hondenwereld, noem het de honden etiquette. Enkele 
daarvan staan hieronder: 

 Laat uw hond niet zonder meer naar alle honden toe rennen. Ook niet wanneer uw 
hond geen kwaad in de zin heeft. U weet niet of de andere hond zin heeft om te spelen 
met uw hond en misschien schrikt hij wel van die op hem afdenderende hond van u. 
Bovendien bent u nooit op tijd wanneer de honden onverwacht ruzie krijgen;

 Laat uw hond nooit naar een aangelijnde hond toe gaan, de hond kan herstellend zijn 
van een operatie, onvoldoende goed luisteren of bang of agressief zijn; 

 Roep uw hond bij u en lijn hem aan als u merkt dat de eigenaar van een naderende 
hond zijn hond bij zich houdt;
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 Sta uw hond niet toe speelgoed van een andere hond af te pakken, dit zorgt vaak voor 
serieuze vechtpartijen;

 Let goed op uw hond in het contact met andere honden, ziet u spanning ontstaan 
tussen beide verbreek dan het contact en loop door, laat honden het nooit ‘samen wel 
uitzoeken’, een knokpartij kan naar uitpakken en niemand wordt daar beter van;

 Laat uw hond geen andere honden lastigvallen door ze op te jagen, aan te blaffen, of 
anderszins lastig te vallen;

 Loop met uw loopse teef op plekken waar weinig andere honden lopen en waarschuw 
eigenaren van tegemoetkomende honden op tijd dat uw hond loops is, sommige reuen 
hebben erg veel last van hun hormonen wanneer zij in aanraking komen met loopse 
teven en hun geur. 

Mocht u uw hond/pup op een veilige plek willen laten spelen, dan kan dat in een 
hondenspeeltuin, zoals Hondenspeeltuin Het Hondenparadijs in Krimpen aan de Lek.
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