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Als niet-hondenbezitter verwacht je toch dat hondeneigenaren het onderling goed met
elkaar kunnen vinden. Gezellig wandelen in het park met je viervoeter en een praatje maken
met parkgenoten, het komt gelukkig voor. De keerzijde komt helaas ook voor:
hondeneigenaren die ruzie krijgen in het park omdat ze andere gedachten hebben over het
gedrag van hun honden. Van woordenwisselingen tot echte dreigementen, zeker in
bepaalde woonwijken in Almere waar veel mensen en honden op een kleiner oppervlakte
wonen komt het vaker voor dan we denken.
Volgens Eline Teygeler, gedragstherapeut voor dieren, heeft de intolerantie vaak te maken
met de opvattingen die de eigenaar heeft over hondengedrag. Teygeler heeft een
gedragspraktijk in Almere en hoort vaak over de misverstanden die hondeneigenaren
onderling hebben. Zo zeggen veel mensen dat honden een conflict onderling wel uitvechten;
wel heel vervelend als u daarna naar de dierenarts kunt en uw hond heeft een trauma. Of als
eigenaar houdt u netjes uw hond aan de lijn omdat hij agressief is naar andere honden. U
neemt u verantwoording wel, maar dan bent u niet blij met een enthousiaste niet
luisterende loslopende hond die aan komt rennen terwijl die eigenaar roept “hij doet niets
hoor…”.
Hondeneigenaren zijn vaak niet op de hoogte van de hondenetiquette; beleefdheidregels in
de omgang met andere eigenaren en hun honden. In de hondenetiquette staan nl. een
aantal regels die voorkomen dat conflicten tussen honden (en dus hun baasjes) ontstaan.
Voorlichting over hondengedrag blijft belangrijk volgens Teygeler. Het houden van
huisdieren heeft bewezen voordelen voor de gezondheid en vaak ook het sociale leven van
zijn bezitter. Een hondeneigenaar moet echter wel zorgdragen dat zijn dier geen overlast
veroorzaakt voor omstanders. Wilt u meer weten over het gedrag van honden en
veelvoorkomend probleemgedrag? De hondengedragstherapeut geeft op maandagavond 15
februari een lezing over hondengedrag bij de BakenAcademie in Almere. Mail voor meer
informatie eline@tinley.nl. Inschrijving sluit 10 februari.
Hondenetiquette;
wat is netjes voor mens en hond om ons aan te houden?
Laat uw hond nooit naar een aangelijnde hond toe gaan, er kan een reden zijn
waarom deze hond aangelijnd blijft.
Roep uw hond bij u en lijn hem aan als u merkt dat de eigenaar van een naderende
hond zijn hond bij zich houdt.
Laat uw hond niet zomaar naar alle honden toe rennen. Dit kan als bedreiging
worden opgevat.
Laat honden het nooit 'samen uitzoeken' in geval van een vechtpartij.
Laat uw hond geen andere honden lastigvallen door ze na te jagen of aan te blaffen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het gedrag van uw eigen hond, ook al is de andere
hond de aanstichter. Neem dus verantwoording en doe er iets aan als uw hond
ongewenst gedrag vertoont.

