
 

 
 
 
 
 
 

1. Behandel een hond altijd, zoals 
jij zelf ook het liefst behandeld zou 

willen worden! 

 
Zo niet dus! (nooit!) 

Als je een hond pijn doet of je 
zit hem te pesten, kan hij niet 
zeggen: ‘houd er mee op!’ Hij 

kan alleen tegen je grommen – 
of zijn tanden gebruiken om 

zich te beschermen. Je kunt dit 
heel éénvoudig voorkomen: 

Speel alleen op een manier die 
de hond ook leuk vindt. 

 
Zo is het goed!! 

 
 

 
 
 
 

2. Ga nooit zomaar naar een 
vreemde hond toe, zonder de 

eigenaar te vragen of hij dit goed 
vindt! 

 

 

 
Zo niet! (nooit!) 

 

De meeste honden spelen graag 
met kinderen. Er zijn echter ook 

genoeg honden die slechte 
ervaringen hebben gehad met 
vreemden. Vraag daarom eerst 

even aan de eigenaar of de 
hond het goed vindt dat je hem 

aanhaalt. 

 

Zo is het goed!! 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

3. Ga een hond nooit recht in de 
ogen staren! 

 
Zo niet! (nooit!) 

Als je een hond in de ogen 
staart, betekend dat voor hem: 
"zullen we eens kijken wie van 
ons de sterkste is!" Omdat de 

hond veel sterker is dan jij, kun 
je hem beter niet uitdagen voor 

een gevecht. 

 
Zo is het goed!! 

 
 
 

 
4. Loop tijdens het spelen niet 

achter de hond langs zonder op 
zijn staart te letten, trek er niet aan 

en ga er niet op staan! 

 
Zo niet! (nooit!) 

Een hond praat met zijn staart. 
Wanneer hij bijvoorbeeld 

kwispelt, betekend dit; "Ik ben 
blij!" Een hond aan de staart 
trekken is net zo erg als een 
mens een klap in zijn gezicht 

geven. 

 
Zo is het goed!! 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
5. Stoor een hond niet tijdens het 
eten en probeer niet zijn voerbak 

weg te halen. 

 
Zo niet! (nooit!) 

Voor een hond is eten ongeveer 
het belangrijkste dat op de wereld 
bestaat. Als je zijn eten weg gaat 

nemen, zul je begrijpen dat hij erg 
boos kan worden: Jij vindt het 

toch ook niet leuk als er iemand 
zonder het te vragen naar je bord 

grijpt. 

 
Zo is het goed!! 

6. Pest nooit een hond die 
opgesloten zit, wie weet kom je 
hem morgen misschien wel op 

straat tegen! 
 

 
Zo niet! (nooit!) 

Een hond blaft om zijn terrein 
tegen vreemden te beschermen. 
Het beste is, om niet op de hond 

te letten en gewoon door te 
lopen. 

 
Zo is het goed!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

7. Probeer nooit vechtende honden 
uit elkaar te halen! 

 
Zo niet! (nooit!) 

Als honden vechten is het vaak 
minder erg dan het er uit ziet: 

Meestal is het een kwestie van, 
uitproberen wie de sterkste is. Als 
je probeert in te grijpen kan je heel 
gemakkelijk gebeten worden. Laat 
de honden los, loop desnoods weg 

en bemoei je verder niet met het 
gevecht. 

 
Zo is het goed!! 

 
 
 
 

8. Heel belangrijk: Loop nooit weg 
voor een hond, ook niet als je heel 

erg bang bent! 

 
Zo niet! (nooit!) 

De hond is een jachtdier: Als je 
voor hem wegloopt, zal hij 

proberen je te vangen en ga er 
maar vanuit dat dit lukt omdat hij 

veel sneller is. Blijf je gewoon 
staan en kijk je hem niet aan, zal 
hij verder niet meer op je letten. 

 
Zo is het goed!! 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

9. Als een hond je met zijn tanden 
vasthoud, beweeg je dan niet, blijf 

stil staan! 

 
Zo niet! (nooit!) 

Een hond heeft geen handen en 
gebruikt daarom zijn tanden om je 
vast te houden. Misschien houdt 
hij je vast omdat hij bang voor je 

is, misschien wil hij niet dat je 
zonder hem weggaat. Het beste is, 
stil gaan staan en wachten tot hij 

je weer loslaat. 

 
Zo is het goed!! 

 
 
 
 

10. Speel alleen met een hond als 
er een volwassene in de buurt is! 

 
Zo niet! (nooit!) 

Een volwassene is sterker dan jij 
bent en voor een hond betekend 
dit meestal ‘hij is de baas over 
mij’. Dus speel alleen met een 

hond als je in noodgevallen een 
volwassene om hulp kunt vragen. 

 
Zo is het goed!! 

 


