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Verzint voor ge begint.
Een last moeten dragen in het leven is normaal, het mag alleen
niet te zwaar worden.
Van sommige manieren om een probleem op te lossen houden mensen
niet omdat ze moeten veranderen.
Ik denk niet dat ik zelf zou functioneren zonder honden in mijn buurt en toch stel ik
onomwonden, verzint voor ge begint. Ik begeleid al tientallen jaren mensen met
hondenproblemen en uitzonderlijk ook wel eens mensen met een probleemhond. Die
laatste zijn er gelukkig niet zo heel veel maar niet heel veel is nog veel teveel. Het moeilijke
is dat er voor probleemhonden geen blijvende oplossing is, men kan alleen managen.
Gelukkig zijn de meeste hondenproblemen wel op te lossen, alleen zijn veel mensen niet
bereid te doen wat daarvoor nodig is. Mede daardoor zitten opvangcentra en asielen
overvol. Nog steeds gebeuren impuls aankopen en nog steeds zijn er mensen die geloven
dat honden zichzelf opvoeden.
Trends en zelfs trends die aanleunen bij mode leiden tot aankopen. Macho gedrag leidt tot
aankopen van honden die dan massaal in asielen terechtkomen. Er zijn zeer veel redenen
waarom het misloopt maar de hoofdreden is bijna altijd het verkeerd inschatten of
onderschatten van wat een hond nodig heeft aan beweging, tijd en leiderschap om
problemen te voorkomen. Bij een hond is wellicht het grootste probleem dat men in het
begin fouten kan maken die later niet meer te herstellen zijn.
Mensen zijn gewoon dat ze bij alles wat ze kopen een gebruiksaanwijzing krijgen. Een gsm,
gps, computer, tv enz.. Dat kan ook want voor al deze toestellen geldt dat wanneer men
een toestel vergelijkt met een ander toestel van hetzelfde model en merk dan is er in de
bediening ook geen verschil. Voor een hond geldt dat niet, elke hond is een individu!
Uiteraard zijn er enkele zaken die elke pup moet meemaken en het is ook daar dat het
dikwijls mis gaat maar verder blijft elke hond verschillend van gelijk welke andere hond en
dat is zeker in de moderne tijden een probleem. De meeste mensen nemen niet de tijd die
nu eenmaal nodig is om te leren met honden om te gaan.
Zéér moeilijk is het ook om de hondentaal te leren. Ook daar bestaat geen cursusboek over
zoals je bvb kan kopen om Frans of Duits te leren. Hondentaal is vele malen complexer.
Volgens mij is het de mooiste taal die er bestaat maar je kunt en moet ze leren door er
middenin te zitten.
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Het gaat niet alleen over uw hond, hij ontmoet er ook zoveel andere en ook al hebt u het
allerbeste boek over hondentaal helemaal van buiten geleerd, ik garandeer u dat elke
hond die uw hond ontmoet een ander dialect spreekt.
Ook hier geldt dat uw hond al die dialecten kan leren maar alleen in de socialisatie periode,
daarna wordt hij wat taal betreft doof, stom en analfabeet en meer dan waarschijnlijk
bang of agressief. In ieder geval ongelukkig!
Hoe moet het dan wel of hoe kan je dat alles te weten komen?
Voor de belangrijkste zaken is dat vrij eenvoudig, die heb ik trouwens in voorafgaande
hoofdstukken omschreven maar de finesse om honden te begrijpen en er mee om te gaan
of te trainen is voor iedereen anders. Zelf heb ik meer dan 500 boeken over dat onderwerp
en gelezen heb ik er nog veel meer. Minstens 90% had ik niet moeten lezen maar dat weet
je pas als je ze gelezen hebt en dat is niet eens een pleidooi om meer te lezen.
Hoewel, wanneer je genoeg leest kan het u zeker helpen, maar de persoon die veruit het
meeste kon met honden (en dan heb ik het ook over communicatie) was een Indiaanse
vrouw die ik ontmoette in Canada en die had nog nooit een boek gelezen, ze kon niet lezen
en ze kon niet schrijven.
Wij primitievelingen zouden haar ongeletterd noemen maar wanneer je haar bezig zag
tussen de meer dan 50 bijna wilde trekhonden was ze communicatiever dan de grootste
communicatie specialisten van onze wereld. Het is dus allemaal zéér relatief en er bestaat
zeker geen I.Q. test die kan uitmaken of u geschikt bent om met honden om te gaan of
niet.
Een boekhouder moet het verschil kennen tussen een telraam en een calculator maar hij
moet niet weten welke onderdelen er in een calculator zitten om er goed mee te kunnen
werken. Dat is voor een hondeneigenaar niet anders. Uw dierenarts die weet wat er in een
hond zit, u moet alleen zijn gedrag en behoeftes kennen!
U moet weten dat:






een hond leert uit observeren, maar alleen die dingen die voor hem nuttig zijn
neutraal voor een hond zeer moeilijk ligt, voor een hond is iets of positief of negatief.
honden veel meer zaken doen dan wij uit intuïtie
honden geen sentiment kennen, andere emoties dan weer wel
geschikt hondenvoer niet goedkoop is en goedkoop hondenvoer meestal niet geschikt

Ook iets dat het voor ons soms moeilijk maakt is ambivalent gedrag, bvb iets waar ze bang
voor zijn toch doen uit nieuwsgierigheid. Hier speelt zeer dikwijls instinct! Wat het ook
moeilijk maakt voor mensen is dat wanneer blijkt dat je 10 zaken fout doet, waardoor je
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een probleem met je hond hebt, je er niet 9 maar 10 moet aanpassen terwijl mensen 90%
formidabel vinden.
Ik heb hier al enkele zaken opgesomd waardoor het in elk geval dikwijls fout loopt. Laat
ons niet vergeten dat er nog veel zaken zijn die we niet weten bvb geluid. We weten van
honden dat ze geluiden horen die wij niet registreren maar we weten niet of ze die ook
kunnen produceren? Nochtans zou dat logisch zijn! Bij walvissen en olifanten weten we
het ondertussen al wel. Die registreren en produceren.
Nu nog even over zaken die we wel weten of zouden moeten weten. Een hond heeft dus
essentiële behoeftes, een hond heeft ook basale behoeftes maar waarschijnlijk de reden
waarom de meeste hondendromen uiteenspatten zijn de hond zijn primaire behoeftes,
zoals plassen en poepen. Veel hondeneigenaars in België en Nederland moeten dat dikwijls
in regen, wind en koude doen en dat is iets dat in de meeste dromen vooraf niet
voorkomt!
Denis Steurs

