Welk ras pas bij mij?
Wanneer je op zoek gaat naar een hond, heb je doorgaans wel wensen.
Een grote of kleine hond, moet met kinderen kunnen, of andere dieren enz.
Maar bedenk ook wat je wilt gaan doen met een hond.
Iedereen wil wel een hond om te wandelen. Maar zijn dat korte wandelingen, lange of intensieve
wandelingen, wil je misschien hardlopen met de hond?
Wil je een sport gaan doen, zoals agility, flyball of speuren?
Raseigenschappen
Belangrijk is dan ook om te kijken naar raseigenschappen. Daarin vindt je de behoeftes van een hond.
Wil je bijvoorbeeld een herder, kijk dan wat voor herder er bij je past en niet alleen welke je mooi vindt.
Een herder is een werkhond. Hoe hoger de werkdrift, hoe meer uitdaging de hond nodig heeft. De
Mechelse herder bijvoorbeeld, is een hele uitdaging voor mensen die geen ervaring hebben met dat
ras. Ze vragen vaak al vroeg om uitdagingen. Niet alleen verre wandelingen, daar wordt zo'n hond niet
moe van. Maar uitdagingen in bijvoorbeeld zoeken/speuren, behendigheid of andere sport/spel waar
het brein moe van wordt. De Mechelse herder is erg energiek. In huis een knuffelkont, eigenlijk meer in
de zin van opdringerig. Aan de riem vaak lastig naar andere honden.
Dat geldt wel voor alle herders. Aan de riem zijn ze aan het werk. Dan is het slim om iets van een sport
te gaan doen. Dan kun je bijvoorbeeld met speuren omschakelen naar werkmodus door een tuig of
andere riem aan te doen. Zodat hij leert dat er een tijd is van werken en van ontspannen.
Maar dan nog kan het een heel traject zijn om uiteindelijk relaxt een wandeling met de hond te maken,
als het al zo ver komt. Wel iets om vooraf te beseffen.
Mensen kiezen soms voor een herder, omdat ze denken dat deze kant en klaar gehoorzaam geboren
wordt of erg makkelijk te trainen is. Maar wanneer je niet kunt voorzien in de behoeftes van het ras, kun
je een hond met veel probleemgedrag krijgen. Ze kunnen al vroeg gaan bijten, een eigenschap die zeer
geschikt is voor een hond die een opleiding tot b.v. Politiehond gaat doen, maar erg vervelend is als de
hond als huishond is bedoeld. Een werkhond heeft vooral leiding en grenzen nodig. De hond wil de
hele dag weten wat je van hem/haar wil. Kan uit frustratie gaan bijten als die duidelijkheid er niet is. Wil
je dus een hond om lekker mee te wandelen en te knuffelen, dan is een werkhond niet echt geschikt.
De missie van een ras
Bedenk dat eigenlijk alle rassen zijn gefokt met een doel zoals waken, speuren, jagen, de kar of slee te
trekken of te drijven. En dat de eigenschappen die nodig zijn voor dat doel, in meerdere of mindere
mate aanwezig kunnen zijn in een ras. Neem je een Duitse herder uit een kynologenlijn, dan zal daar
minder werkdrift in zitten dan een Duitse herder uit een werklijn. Maar dat wil dus niet zeggen dat een
hond uit een kynologenlijn (liefhebbers/show) geen behoefte heeft om toch iets te werken.
Wees dus niet verbaast, dat wanneer je bijvoorbeeld kiest voor een border collie omdat je die zo
schattig vindt, en je daar niets mee doet om in zijn behoefte om te werken/drijven te voorzien, dat deze
zichzelf gaat bezighouden met het drijven van de kinderen, fietsers of auto's etc.

Verschillen in kleuren
Er zijn zelfs verschillen van karakter in de kleuren van rassen. Een zwarte labrador bijvoorbeeld, is een
hond die graag werkt, heeft meer energie en wordt daarom ook vaak gebruikt als hulphond. De bruine
labrador is meer de wat luie labrador en de blonde zit er wat tussenin. Toch kan het per hond
verschillen, afhankelijk van de kruising met kleuren. Dit geldt voor meerdere rassen.

Het is dus héél belangrijk om niet alleen naar een mooie hond met een schattig koppie te kijken. Maar
kijk ook echt naar de raseigenschappen en karakter wat bij die hond hoort. Past die hond bij jou
levensstijl. In jou leef-/woonsituatie.
Ook voor kruisingen is het handig om te weten welke rassen er in zitten. Sommige kruisingen zijn niet
zo handig. Zoals bijvoorbeeld een buldog x herder, waarbij de herder wil werken en actief wil zijn, maar
de buldog denkt 'ik kijk wel of ik wat ga doen, als ik zin heb'. Veel gedragsproblemen bij kruisingen met
tegenovergestelde eigenschappen zijn de oorzaak van 'identiteitscrisis' in de hond. Vooral waar de
eigenschappen van beide rassen sterk aanwezig zijn. Bij het kiezen voor een kruising, is het dan ook
aan te raden om te kijken welke rassen er in zitten en welke raseigenschappen daar bij horen. Zodat je
de hond begrijpt en weet welke behoeftes deze heeft.
Tot slot
Geen één hond is hetzelfde. Wanneer je altijd een bepaald ras hebt gehad, kan de volgende toch
ineens voor verrassingen zorgen. Een herplaatser heeft al een traject van opvoeding gehad, wat
misschien niet past bij hoe je het zelf zou doen. Dat kan tot teleurstelling leiden. Geef een hond de tijd
om aan de nieuwe situatie te wennen. Maar start wel meteen naast het geven van liefde en veiligheid,
ook met het geven van eigen regels en grenzen om duidelijkheid te scheppen hoe het in zijn nieuwe
huis gaat. Om te voorkomen dat bepaald ongewenst gedrag er later veel meer moeite kost om er uit te
krijgen.
Het is aan te raden om niet alleen met een pup, maar ook met een herplaatser naar een hondenschool
te gaan. Dat is goed om elkaar beter te leren kennen en samen iets doen, is altijd goed voor het
opbouwen van een band. Je kunt bepaald gedrag bespreken en leren hoe je daar mee om moet gaan.
Wanneer je gaat kijken bij een hond, stel dan zo veel mogelijk vragen. Ga even met de hond wandelen.
Misschien is het handig om de hond eerst even te laten logeren, om te kijken of de hond echt wel bij je
past. Maak goede afspraken met de vorige eigenaar, of de hond eventueel terug kan als het toch niet
gaat. Of wat u in dat geval dan kunt doen. Misschien heeft de vorige eigenaar nog een lijst met mensen
die ook interesse hadden in deze hond?
Geef niet te snel op. Hulp vragen van een gedragstherapeut of hondenschool is nooit een schande of
falen.
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