
LESBRIEF 4: 
Honden

Een wolf in hondenkleren
De hond is het allereerste huisdier van de 
mens. Honden stammen af van de wolf. 
Hoewel ze geen wilde dieren meer zijn zoals 
wolven, lijken ze toch wel een beetje op 

elkaar. Honden zijn net als 
wolven groepsdieren en 

zijn het liefste samen 
met soortgenoten. 
Inmiddels bestaan 
er meer dan 300 
hondenrassen, die 

in grootte, uiterlijk, 
en gedrag enorm van 

elkaar verschillen.

Je tanden laten zien
Net als wolven zijn honden voor het grootste 
deel vleeseters, maar ze zijn ook een 
beetje alleseters. Groenten, bijvoorbeeld, 
zijn helemaal niet slecht voor je hond. Als 
vleeseter kunnen ze rauwe groenten niet goed 

verteren, het is daarom beter om ze gekookte 
groenten te geven. Wel het zout weglaten, en 
ook niet te veel geven. In zijn brokken zitten 
alle vitaminen en mineralen die een hond 
nodig heeft . Meestal staat er op de verpakking 
de hoeveelheid genoemd die je aan je hond 
mag voeren. Die moet je in de gaten houden. 
Als je te veel voert, wordt hij te dik, wat net zo 
slecht voor hem is als voor mensen.

Hondentaal
Honden hebben hun 
eigen taal en gebruiken 
daarvoor hun hele 
lichaam.
Meestal kijken we naar 
de staart om te zien hoe 
een hond zich voelt. 
Als hij bijvoorbeeld op 
een bepaalde manier 
kwispelt, dan is hij 
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Je weet hoe je een hond moet verzorgen, waar je op moet 
letten als je een hond uitkiest en hoe je kunt zorgen dat je 
hond gezond blijft .
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vrolijk. Maar een hond kan op een hoop 
verschillende manieren kwispelen, het kan 
ook betekenen dat hij boos is of juist graag wil 
dat je uit zijn buurt blijft!

Misschien ken je het spreekwoord: “Blaffende 
honden bijten niet.” Dat gaat eigenlijk niet op. 
Een hond kan door te blaffen laten weten dat 
hij graag uitgelaten wil worden, dat hij honger 
heeft, bang is, of juist boos. Als een hond naar 
je blaft, is het daarom het beste uit zijn buurt 
te blijven. Een hond waarschuwt je door te 
blaffen. Dan betekent het zoiets als: “Blijf uit 
mijn buurt of ik bijt!”

Niet alleen honden die vals of 
gek zijn bijten, maar ook de 

allerliefste honden. Als 
je hem bijvoorbeeld 
zeer doet of laat 
schrikken kan hij uit 
een reflex happen. Als 
je op straat een hond 

tegenkomt is het daarom 
verstandig rustig langs te 

lopen, niet rennen dus!

Wie mooi wil zijn…
Al heel lang houden wij mensen honden 
als huisdier. Nog niet zo lang zijn er ook 
schoonheidswedstrijden voor honden. Die
wedstrijden worden gehouden om te 
kijken welke honden het beste lijken op de 
omschrijving van het ras. Die allermooiste 
honden zijn veel geld waard, net als hun 

puppy’s. Helaas is het zo dat het bij deze 
wedstrijden alleen om uiterlijk gaat, niemand 
let op de gezondheid van de hond.
Zo zijn er nu rassen die zo’n korte snuit 
hebben dat ze amper adem kunnen halen 
(zoals het kleine hondje op de foto hieronder, 
een Franse Buldog) of honden die
gefokt zijn op een bepaalde schedelvorm 
(zoals de grotere hond, een Bulterriër). 

Tegenwoordig zijn sommige hondjes al vanaf 
hun geboorte heel erg ziek, alleen maar 
omdat ze van een ongezond ras zijn.

Gelukkig wordt er tegenwoordig steeds meer 
op gelet dat honden gezond zijn. Maar het is 
nog steeds heel belangrijk 
dat je goed oplet als 
je een puppy koopt. 
Als je hondje ziek 
geboren is, is 
dat niet alleen 
naar voor het 
dier, maar ook 
voor de eigenaar 
die veel van hem 
houdt.
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In het asiel zitten een jaarlijks 
tienduizenden honden die geen baas 
(meer) hebben. Als je een hond wilt 
hebben, ga dan eerst eens bij het asiel 
kijken. Daar kijken ze zorgvuldig of ze 
een goede match kunnen maken, zodat 
zeker is dat jullie goed bij elkaar passen. 

Als je een hond bij een fokker koopt, 
let dan goed op of het dier gezond is. 
Ga voor je de fokker bezoekt eerst op 
internet zoeken of dit ras bij jou past en 
of er gezondheidsproblemen zijn die bij 
het ras horen. Meer tips waarop je moet 
letten als je een puppy wilt kopen vind 
je op: www.dierenbescherming.nl/
checklist-foute-puppyhandel 

•  Schaf nooit zomaar een hond aan. 
Een hond kost veel tijd en geld, je 
moet dus goed nadenken voor je een 
dier koopt. Sommige honden kunnen 
ouder dan 14 jaar worden, en al die 
jaren moet er voor hem gezorgd 
worden.

•  Koop nooit een hond bij een 
handelaar waar je de moederhond 
niet kan zien. Vaak zijn die pups te 
jong om zonder moeder te kunnen. 
Ze kunnen daardoor gedrags-
problemen krijgen.

•  Ren nooit op een hond af of langs 
een hond. Hij kan hiervan schrikken

•  Als een hond in zijn mand of bench 
ligt, laat hem dan met rust. Dat is 
zijn eigen plekje. Daar voelt hij zich 
veilig en moet hij dus met rust gelaten 
worden.

•  Een hond hebben betekent veel 
verantwoordelijkheid. Je hond moet 
5 keer per dag uitgelaten worden, 
hij kan niet zoals wij even naar de wc 
wanneer hij moet. Je kan het kunt dus 
niet even een keer overslaan als het 
slecht weer is!

DOEN:
Bespreek het volgende met een paar kinderen in je klas: Hebben zij 
honden? Wat voor hond hebben ze of zouden ze willen hebben? Een 
rashond van een fokker of een asielhond? Wisten ze dat sommige ras-
honden ziek zijn? Hoe belangrijk vinden ze het dat een hond gezond is?
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WERKBLAD

Honden hebben onder elkaar hun 
eigen taaltje en eigen gewoonten.
Zo snuff elen ze aan elkaars 
achterste om elkaar te begroeten, 
ze herkennen de ander aan zijn geur. 
Ook weten ze zo meteen wie van de 
twee de baas is.

Weet jij wat deze hondentaal, 
uitgebeeld door Boogie, betekent? 
Schrijf jouw antwoord erbij.

Een testje   
Wat weet jij van honden?

• Honden stammen af van :
 de wolf    de vos    de leeuw

•  Welke van deze honden is geen 
echt ras:
 Maltezer Leeuw    Vossenvacht   
 Schapendoes

•  Honden knagen graag op 
voorwerpen. Waarom doen ze dat?
 ze houden van dingen slopen  
 zo blijven hun tanden sterk en schoon 
 omdat ze niets te eten hebben

• Honden zijn:
 groepsdieren    solitaire dieren   
 winterslapers

•  Honden gebruiken hun staart om:
 te balanceren    te communiceren 
 te slaan

• De tanden van een hond:
 blijven maar groeien   
  wisselen van melktanden naar 
volwassen tanden
 zijn heel wit
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Tip: In het asiel zitten 
een heleboel leuke 
honden, kijk maar eens 
op www.ikzoekbaas.nl

Bedenk wel: een hond 
heb je niet voor even, 
maar voor zijn hele leven!
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een hond 
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ANTWOORDEN LESBRIEF 4: HONDEN
Een testje, wat weet jij van honden?

Honden stammen af van de wolf. Hoewel sommige 
rassen wel een beetje op andere dieren lijken.

Alleen de Vossenvacht bestaat niet.

Door te kauwen op takken en gevlochten touwen, 
poetsen honden hun tanden. Zo voorkomen ze tandplak 
en houden ze hun tanden sterk.

Honden zijn groepsdieren, daarom hechten ze zich heel 
erg aan de familie waar ze in leven. Om een hond blij 
te houden heeft  hij sociaal contact met soortgenoten 
nodig. Je kunt dus meerdere honden nemen, of hem 
vaak laten spelen met andere honden.

Honden gebruiken hun staart, samen met hun hele 
lichaam om aan te geven hoe ze zich voelen.

Honden wisselen een keer in hun leven hun tanden, net 
als mensen. Dit gebeurt tussen de 3 en de 6 maanden. 
Dat wisselen doet zeer, de pup zal dus overal op gaan 
kauwen om de pijn te verlichten. Er zijn een heleboel 
middeltjes en trucjes, zoals laten kauwen op koude 
washandjes, om de pijn te verminderen. 
Weetje: pas na het wisselen heeft  een hond zijn grote 
kiezen.

• Honden stammen af van :
 de wolf    de vos    de leeuw

• Welke van deze honden is geen echt ras:
 Maltezer Leeuw    Vossenvacht   
 Schapendoes

•  Honden knagen graag op voorwerpen. 
Waarom doen ze dat?
 Ze houden van dingen slopen   
 Zo blijven hun tanden sterk en schoon   
 omdat ze niets te eten hebben

• Honden zijn:
 groepsdieren    solitaire dieren  
 winterslapers

• Honden gebruiken hun staart om:
 te balanceren    te communiceren 
 te slaan

• De tanden van een hond:
 blijven maar groeien   
 wisselen van melktanden naar volwassen tanden   
 zijn heel wit
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Honden hebben onder elkaar hun eigen 
taaltje en eigen gewoonten. Zo snuff elen 
ze aan elkaars achterste om elkaar te 
begroeten, ze ruiken dan wie hij is aan zijn 
eigen geur. Ook weten ze zo meteen wie 
van de twee de baas is.

Weet jij wat deze hondentaal, uitgebeeld 
door Boogie, betekent? Schrijf jouw 
antwoord erachter.

Op de volgende pagina ziet u de poster 
van Boogie met een aantal expressies die 
honden kunnen tonen.
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