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                                     Hondgeorienteerde begeleding 
 
                                           Mijn hond doet niets!  
 
Dit is een veelgehoorde kreet van hondeneigenaren. In dit artikel wil ik ingaan op de ontmoeting aan de 

lijn. Voor een hond is het lopen aan de lijn onnatuurlijk. Voor zijn eigen veiligheid is het onder bepaalde 

omstandigheden nodig dat hij aangelijnd is. Er kunnen daarnaast diverse andere redenen zijn dat hij 

aangelijnd is: hij luistert nog niet goed, hij is pas geopereerd of hij heeft een blessure, vindt andere 

mensen en honden niet leuk. Kortom er kunnen diverse redenen zijn dat een hond aan de lijn zit.  
 
Veel honden vinden andere honden spannend, vooral als ze aan de lijn zitten. Aan de lijn hebben ze niet 

veel ruimte om te laten zien wat ze bedoelen. De persoonlijke ruimte van de hond kan verschillend zijn.  

Soms kan dit 3 meter zijn maar ook wel 20 meter. Dit is te herkennen aan de kalmerende signalen. Toch 

laten veel mensen hun aangelijnde hond bij een andere hond. Vaak ontgaat het mensen dat de hond het 

niet zo leuk vindt of ze interpreteren het gedrag verkeerd. Daardoor ontstaat er nog meer spanning bij de 

hond en leert hij niets.  
 
Vaak hoor ik mensen zeggen dat het goed is voor de socialisatie.  
 
Maar wat is socialiseren. Socialiseren kan alleen als je hond zich veilig voelt, als hij sociale vaardigheden 

kent en een andere hond rustig benaderd. Ontmoeten van honden zowel bij pups als oudere honden kan 

als ze de ruimte hebben om weg te lopen. Aan de lijn heeft hij onvoldoende ruimte.  
 
Wat kan je doen als je een aangelijnde hond ziet?  
 
Afstand houden, boogje lopen, andere kant uitlopen, je eigen hond die losloopt aanlijnen, je hond leren 

mee lopen,de taal van de hond leren.  
 
Nadelen van het aangelijnd ontmoeten van honden zijn:  
 
Ze kunnen niet normaal met elkaar communiceren, de hond kan niet zelf uit de situatie gaan 

Ze krijgen  de verwachting dat ze altijd  naar andere honden mogen 

De riemen kunnen in elkaar vast gaan zitten 

Spanning loopt te hoog op waardoor de hond een slechte ervaring oploopt met een hond  
 
Meer info kun je via www.maroef.nl krijgen.           Delen mag.  
 
 
 
 
 

 

 

  


