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Corona maatregelen
1) Ben je niet fit of is iemand anders behorende tot je huishouden ziek, blijf dan thuis en 
meld je af bij je instructeur via de mail of groepsapp.
Voor aanvang van de les zal door je instructeur aan je gevraagd worden naar je gezondheid 
op dat moment.
 
2) Houd op weg naar en van je weide zoveel mogelijk rechts en voldoende afstand van 
elkaar. Ook op de parkeerplaats houdt minimaal 1,5 meter afstand. Wacht desnoods even 
met het uit de auto halen van je hond om meer ruimte/ afstand te creëren.
 
3) Bij de ingang van elke weide staat desinfectie materiaal.
 
4) Handschoentjes worden beschikbaar gesteld door de KC voor als er materialen 
klaargezet of opgeruimd moeten worden. 
 
5) Cursist dient 1,5 meter afstand (2 armlengtes) te houden van z’n mede cursist of de 
instructeur.
Soms komen er andere gezinsleden mee (vooral bij de pups) die dan langs de kant kijken 
naar de les. 
Jammer genoeg kunnen we dit voor het najaar NIET toestaan. 
 
6) In sommige cursussen, pups, GH-beginners en GH-gevorderde wordt gebruik gemaakt 
van een krukje. Na de les maakt elke cursist dit krukje schoon met een speciaal doekje 
welke door de KC wordt verstrekt.
De instructeur zal de overige materialen ontsmetten.
Breng je liever je eigen krukje mee, helemaal goed! Met een krukje bedoelen we eigenlijk 
een opstapje, zeker niet hoger! Of je moet om fysieke redenen niet op zo’n laag krukje 
kunnen zitten. 
 
7) Heb je het eerste uur les, verlaat dan zo snel mogelijk de weide en de parkeerplaats.
 
8) Heb je het tweede uur les, kom niet te vroeg. En als je eerst nog wil wandelen parkeer 
dan NIET bij de Van Horne Hoeve (VHH).
Dit om te voorkomen dat er een grote groep mensen zich ophoopt op de parkeerplaats.
 
9) Wil je gebruik maken van het terras/ speeltuin van de VHH dan gelieve hun regels en 
route op te volgen. Afhankelijk van je lesuur dan eventueel je auto elders parkeren.
Ook voor het gebruik van het toilet gelden de regels van de VHH.

De KC hoopt met deze regels een bijdrage aan het voorkomen van een mogelijke Corona 
besmetting te leveren en we vertrouwen op U als onze cursist dat u deze regels respecteert.
SAMEN STERK TEGEN CORONA!
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Agenda (onder voorbehoud)
Data najaar 2020 
21 nov          Afsluiting pups
28 nov          Afsluiting AG / M&R
5 dec   Examens

Data voorjaar 2021
6 mrt     1e les voor iedereen
13 mrt   Theorie ochtend voor puppy 
eigenaren                                                                                 
                         en Gehoorzame Hond die instromen
29 mei  Afsluiting pups
05 juni  Afsluiting AG / M&R
12 juni  Examens
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Karin Weijmans
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        Secretaris
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Mail uw vragen naar; 
Inschrijven@kcweert.com
Er wordt zo snel mogelijk met u 
contact opgenomen

Redactieadres
Clubblad@kcweert.com

VOLGENDE UITGAVE:
April 2021

Animal Event 
Op naar Animal Event 2021!
De organisatie had er alles aan gedaan om Animal 
Event in de lucht te houden maar helaas bleef de 
situatie te onzeker en was het evenement geannuleerd. 
Uiteraard hopen wij alle dierenliefhebbers weer te 
mogen ontvangen op Animal Event 2021 van 7 tot 9 mei 
op onze vertrouwde locatie bij de beekse Bergen in 
Hilvarenbeek. 

Maak op de website de enquête over hoe houden we 
Animal Event interessant voor jou en voor al jouw 
vrienden? Vul de enquête in op onze website en maak 
kans op mooie prijzen!
https://animal-event.nl/bezoekersenquete/

Namens het gehele team van Animal Event, pas goed 
op jezelf en blijf gezond. 
Bronvermelding: Animal-event.nlShowagenda

14 november 2020...............Dogshow Bleiswijk.................www.dogshowbleiswijk.nl…....…Onder voorbehoud
15 november 2020………..Dogshow Bleiswijk………...www.dogshowbleiswijk.nl…....…Onder voorbehoud

19 december 2020………..Kerstshow Gorinchem…….www.kerstshow.com……….....….Onder voorbehoud
20 december 2020………..Kerstshow Gorinchem…….www.kersthow.com………….… Onder voorbehoud 



Cursus informatie en tarieven

Tijd en locatie 
De cursussen vinden plaats op zaterdagmorgen 
tussen 9:00 en 11:15. 
Wij hanteren 2 trainingsseizoenen, het 
voorjaarsseizoen van februari tot juli en het 
najaarseizoen van augustus tot december. 
Het trainingsveld en de bijbehorende parkeerplaats 
ligt op het terrein van; Restaurant, Speeltuin & 
Kinderboerderij van Horne Hoeve aan de 
Trancheeweg 22, 6002 te Weert. (Tegenover 
Bungalowpark de Weerterbergen)

Extraatjes 
Gaat u voor de puppycursus? 
Dan ontvangt u er een leuk 
hondenspeeltje bij. 
Bij de gehoorzame hond 
beginner krijgt u van ons een 
gratis theorieboekje ter 
voorbereiding op het 
clubexamen!

Onderstaande tarieven zijn inclusief de 
lidmaadschap van €10,- per persoon. Wilt u 2 
of meerdere honden aanmelden voor een 
andere cursus (bv. Puppy cursus en 
gehoorzame hond beginner) maar wilt u ze 
wel alle zelf volgen, dan hoeft u maar een keer 
€10,- lidmaatschap te betalen. 



receptuur

Wortel-Kaas SNACKS: 
 
Benodigdheden:

2   stuks eieren
50 gram wortel
40 gram kaas
20 gram meel (bv. Speltmeel, dit verdragen de meeste honden beter)

Bereidingswijze

1) Snijd de kaas en de wortel in blokjes
2) Verwarm de oven voor op 180 graden (gebruik boven/onder warmte)
3) Pureer de wortel en voeg de eieren erbij.
4) Voeg de kaas erbij en maak een geheel. 
5) Voeg het meel al roerend toe tot er een gelijkmatig beslag ontstaat. 
6) Schenk het beslag in de bak mat gelijkmatig. 
7) Bak de snacks 15 minuten af bij 180 graden (zet de bakplaat in het midden!)
8) Laat de snacks in de oven afkoelen, zet hierbij het deurtje een beetje open en 
de oven uit.



Waarom honden met een 'will to please' niet 
bestaan

Hebben honden een aangeboren 
verlangen om ons te behagen?
“Hij moet het doen voor de baas, niet voor een 
koekje!”. Deze uitspraak wordt dikwijls 
gebezigd door mensen die van mening zijn dat 
een hond over een ‘will to please’ beschikt (of 
zou moeten beschikken); een soort aangeboren 
vermogen of verlangen om het de baas zoveel 
mogelijk naar de zin te maken, om hem te 
behagen. Volgens deze gedachtengang zouden 
honden voor hun baas moeten werken omdat 
ze respect voor hem hebben en hem graag 
willen plezieren, niet omdat ze worden 
‘omgekocht’ met wat lekkers. Maar hoe zit dit 
nu eigenlijk, hebben honden echt een 
aangeboren verlangen om te behagen?

Hogere hersenprocessen
Op basis van wat we weten over de werking 
van het hondenbrein kunnen we deze vraag 
beantwoorden met een resolute ‘nee’. Honden 
denken zo niet. Om te weten hoe ze hun baasje 
kunnen plezieren, zouden ze zich als het ware 
moeten inleven in zijn belevingswereld. Dit 
vereist allerlei hogere cognitieve processen 
waarvan het bestaan tot op heden nog niet is 
aangetoond bij de hond en het is maar zeer 
twijfelachtig of dat ooit gaat gebeuren. Een 
hond denkt 
 gewoonweg niet 
 bewust na over 
 manieren 
 waarop 
 hij zijn baas 
 nu weer 
 eens gelukkig
 kan maken.

Rassen met een ‘will to please’
Toch zijn er nog steeds veel mensen op zoek 
naar rassen waarbij de ‘will to please’ sterk 
ontwikkeld zou zijn, zoals herders of 
retrievers. Vaak wordt gedacht dat deze rassen 
van nature erg gehoorzaam zijn en dat er niet 
zoveel energie in de opvoeding en de training 
hoeft te worden gestoken.
Maar als dit een fabeltje is, waarom staan deze 
rassen dan op deze manier bekend? 
Vermoedelijk heeft dit te maken met het 
verwarren van ‘will to please’ met 
eigenschappen als werklust, baasgerichtheid 
en trainbaarheid. Zo wordt er over honden die 
geneigd zijn veel aandacht te hebben voor hun 
eigenaar, die graag samen met hem willen 
werken en die dingen vrij makkelijk oppikken 
sneller gezegd dat zij over een aangeboren 
behaagdrang beschikken. Dit is echter niet erg 
realistisch, gegeven wat we weten over hoe 
honden in elkaar zitten.

Eigenbelang
Honden hebben geen speciaal gen dat hen 
vertelt dat ze de baas een plezier moeten 
doen. Ze zijn er vooral op gericht hun eigen 
behoeftes te bevredigen. Bij mensen werkt dit 
in principe niet heel anders; hoewel we het fijn 
vinden als een ander in een goede bui is, is het 
niet ons levensdoel te zorgen dat diegene 
altijd blij is. We willen vooral dat we ons zelf 
goed en gelukkig voelen en daar hoeft 
helemaal niks mis mee te zijn.
Zo vinden honden het ook fijn als hun 
eigenaar vrolijk is want dat zorgt voor 
prettige, positieve gevoelens. Een goede bui 
betekent leuke dingen! Let wel: leuke dingen 
voor de hond. Het levert hem iets op. Een blije 
baas betekent misschien wel een gezellige 
wandeling, een knuffel of een koekje. De 
gemoedstoestand van de eigenaar is dus geen 
doel op zich maar een middel om toegang te 
krijgen tot dingen die de hond zelf als 
plezierig ervaart.



Waarom honden met een 'will to please' niet 
bestaan

Motivatie
Honden doen iets omdat het hen iets oplevert, 
niet omdat het hun eigenaar iets oplevert.
Daarom zal men tijdens het opvoeden en 
trainen van de hond met zwaarder geschut 
moeten komen dan alleen maar een aai over de 
bol of een  vriendelijk ‘goed zo’. Natuurlijk zijn 
er wel honden die bereid zijn om wat te doen 
voor deze ‘beloningen’, zeker als dat het enige 
is wat ze krijgen. Het is echter niet voldoende 
om er echte prestaties voor te willen leveren. 
Ook honden willen graag gemotiveerd worden! 
Toch is er, ondanks een groeiende acceptatie, 
nog altijd veel weerstand tegen het trainen met 
beloningen in de vorm van voertjes*. De 
opvatting dat de hond het dan doet voor het 
voer en niet voor jou is moeilijk uit te bannen. 
Dergelijke ideeën hebben onder andere tot 
gevolg dat honden nog steeds worden getraind 
met behulp van straf en correcties. Op deze 
manier wil men respect afdwingen en ervoor 
zorgen dat de hond iets doet ‘omdat de baas 
het zegt‘.
Er kan ook sprake zijn van een soort 
teleurstelling omdat de bijzondere band die we 
met de hond hebben kennelijk niet voldoende 
beloning of motivatie voor hem is; het geeft ons 
het gevoel dat we niet belangrijk zijn voor hem. 
Het is heel menselijk dat we ons gewaardeerd 
en geliefd willen voelen. En wie zijn er beter 
geschikt voor deze taak dan onze honden? 
Honden houden van je zoals je bent, oordelen 
niet, bieden altijd een luisterend oor, kruipen 
heerlijk tegen je aan, wijken geen moment van 
je zijde, enz. We willen graag dat deze speciale 
verbintenis ervoor zorgt dat een hond alles 
doet wat we van hem vragen, zonder 
voorbehoud. Een hond zou, kortom, uit pure 
liefde voor ons moeten willen werken. Als dan 
blijkt dat er wel wat meer nodig is om hem 
bepaalde dingen te laten doen, voelen we ons 
beledigd, gekwetst.
* Voor de meeste honden zijn voertjes de 
belangrijkste motivator maar er zijn ook 
honden die spel helemaal te gek vinden en daar 
graag voor willen werken. Daarom is het 
belangrijk om per hond uit te vinden wat hem 
het meeste motiveert.

Het wordt tijd dat we de angst overboord 
zetten dat de hond minder van ons houdt als 
hij voer nodig heeft om echt gemotiveerd te 
raken. Het doet geen afbreuk aan onze relatie 
met de hond als we hem belonen voor geleverd 
werk. Het wil niet zeggen dat hij het niet leuk 
vindt om met jou te werken, integendeel! Het is 
geweldig om samen de kracht van 
beloningsgerichte training te ontdekken en dit 
komt de onderlinge band in feite alleen maar 
ten goede.
Conclusie
De strekking van dit artikel mag inmiddels 
duidelijk zijn: honden hebben geen verborgen 
verlangen om hun baas te behagen of te 
plezieren. Het ene ras is ongetwijfeld 
baasgerichter en makkelijker te trainen dan het 
andere ras maar geen enkele hond komt 
volledig gehoorzaam of ‘slaafs’ ter wereld.
Iedere hond heeft opvoeding en training nodig 
en zal op de juiste manier begeleid moeten 
worden, mét gebruikmaking van een reële 
beloning.

Bronvermelding: Charlotte Phebe Post, 
Tekstschrijver & Camp; Cognitief Kynoloog



Vuurwerk angst; wat kun je voor jouw hond 
doen

Het duurt niet zo heel erg lang meer. Dan is het 
weer zover. De tijd waarin het vuurwerk weer (of 
nog vaker) wordt afgestoken en voor je hond een 
lastige periode aanbreekt. Wat kun je doen om je 
hond te helpen?
 
Als je hond bang is voor vuurwerk, kan hij dat op 
verschillende manieren laten zien. Bij sommige 
honden is het simpelweg niet te missen . Ze 
verstoppen zich, trillen, hijgen of zijn onrustig. Of 
een combinatie van dit alles.
 
Er op af of verstijven
Er is ook een groep die op een heel andere manier 
met hun angst omgaat. Het zijn de honden die bij 
elke knal of geluid blaffen en in volle vaart op het 
geluid afgaan. Vaak wordt er gedacht dat de hond 
het ‘leuk’ vindt en dat hij daarom blaft. Of dat hij 
nieuwsgierig is. Natuurlijk zijn er altijd 
uitzonderingen, maar de meeste honden die op 
deze manier reageren vinden het toch behoorlijk 
spannend. En daarom gaan ze er naar toe. Als je dit 
raar vindt (je gaat er toch niet naar toe als je bang 
bent?), lees dan vooral even het stukje over ‘spin in 
de ruimte’ in dit artikel.
Andere bange honden slaan letterlijk dicht. Ze 
kunnen en durven niets meer te doen en 
bevriezen. Soms al in huis, vaak als ze op straat 
zijn en ze het geluid horen waar ze bang voor zijn. 
Of de kleuren in de lucht zien als er siervuurwerk 
wordt afgestoken.

Angst
Niet elke hond reageert hetzelfde op vuurwerk. 
Er zijn ook honden die niet op of om kijken als 
ze een knal horen (terwijl de eigenaar zich een 
hoedje schrikt op de bank bij diezelfde knal. Ik 
zie het elk jaar bij mij op de bank gebeuren). 
Dat is een zegen kan ik je vertellen.
Een groot deel van de honden ervaart rondom 
de jaarwisseling dezelfde emotie. Ze zijn bang. 
In meer of mindere mate, waarmee het ook in 
meer of mindere mate een probleem is. 
Sommige zijn alleen op 31 december en 1 januari 
wat schrikkerig. Anderen willen het liefst een 
aantal weken voor en ook een aantal weken na 
de jaarwisseling niet naar buiten. Niet leuk, 
maar ook erg onpraktisch… En dan heb ik het 
nog niet over het risico dat je loopt dat je hond 
op een gegeven moment niet alleen maar meer 
bang is voor geluid. Maar ook voor het donker 
(omdat er dan meer vuurwerk is), of voor de 
maan in de lucht (want het is ‘iets’ in de lucht, 
net als vuurwerk).
 
Doe iets!
Als je hond bang is voor vuurwerk, is het 
belangrijk dat je daar actie op onderneemt. Om 
het voor je hond makkelijker te maken tijdens 
de jaarwisseling, en daarmee ook voor jezelf. Op 
de korte én op de lange termijn. Want er is maar 
één ding vervelender dan een hond die tijdens 
de jaarwisseling bang is en dat is een hond die 
weken voor en na de jaarwisseling niets meer 
wil. Of gaat reageren op andere prikkels dan het 
vuurwerk.
Vaak kom ik eigenaren tegen die zeggen dat 
“niets helpt”. Ze hebben geoefend met geluiden 
en de angst van de hond wordt niet minder. Ik 
snap de conclusie, maar hij klopt heel vaak niet. 
Angst voor vuurwerk bestaat eigenlijk altijd 
(zoals bijna elk probleemgedrag) uit allerlei 
facetten. Alleen het trainen met 
geluidsmateriaal is meestal onvoldoende. Soms 
is het namelijk niet het geluid, maar de flitsen, 
de geur of een combinatie van al deze dingen de 
aanleiding voor de angst. Als je naar alle 
verschillende facetten kijkt en die gaat 
beïnvloeden, is er eigenlijk altijd verbetering 
mogelijk.
Let op: ik zeg niet dat élke hond van zijn 
vuurwerkangst af komt! Dat zou een 
irrealistisch beeld zijn! Maar verbetering is met 
een goede aanpak vaak wel een te bereiken doel



Medicatie tijdens oudjaar
 Wanneer je al weet dat je hond gevoelig 
is voor geluiden etc. zorg dan dat je in 
overleg met de dierenarts al 2 zeker 
weken van tevoren goed voorbereid bent 
en eventuele medicatie al in huis hebt. 
Sommige medicatie heeft een inwerktijd 
nodig van enkele dagen of weken.
 
Geef nooit Vetranquil! Helaas werd dit 
middel lange tijd 
 voorgeschreven tegen vuurwerkangst en 
is het nog steeds 
 verkrijgbaar (Vetranquil ook onder de 
naam calmivet en sedalin)
 
Vetranquil verslapt de spieren, maar 
versterkt de angst. 
Je hond wordt dus angstiger en angstiger 
maar kan niet bewegen!
Het werkt dus juist trauma in de hand.
 
Tegenwoordig zijn er een aantal goed 
werkende, voor honden 
 geregistreerde middelen via De 
dierenarts verkrijgbaar zoals 
 Sileo®, Pexion® en Multipam®. 
Vraag aan de dierenarts wat voor jouw 
hond het beste is, 
maar wacht dus niet tot 30 december.

Vuurwerk angst; wat kun je voor jouw hond 
doen

Wat kun je doen?
•  Steun je hond als hij bang is! Het is een hardnekkige 
mythe dat je een hond die bang is, moet negeren omdat je 
anders zijn gedrag beloont. Dit klopt absoluut niet! Als je 
hond steun vraagt, geef hem dat dan. Lees hierover meer 
in dit artikel.Creëer een vluchtplek voor je hond waar hij 
zich terug kan trekken. Voor veel honden is dat ergens in 
of onder, zoals onder een tafel, in de bench met een 
deken, onder de trap, in de badkamer. Maak die plek zo 
comfortabel mogelijk, zorg dat er water staat én zorg dat 
je hond toegang heeft tot deze plek.

•     Er zijn heel veel supplementen en complementaire 
middelen op de markt, die je hond zouden kunnen 
ondersteunen. Denk niet dat het wondermiddeltjes zijn; 
een poedertje, een druppeltje, een drankje of wat dan ook 
en de angst verdwijnt. Was het maar zo’n feest! Zo werkt 
het niet, maar.. het kan wel een ondersteuning zijn en je 
hond helpen.

•  Als je hond behoorlijk veel last heeft van het vuurwerk, 
kun je met je dierenarts overleggen over medicatie. Dat 
kan voor de korte termijn, dus rondom de jaarwisseling, 
maar ook voor de langere termijn. Bijvoorbeeld als je 
hond voor en na de jaarwisseling ook problemen heeft 
met naar buiten gaan. Zeker deze lange termijn-
medicatie moet je eigenlijk altijd combineren met 
training en gedragstherapie.

•  Training is een heel belangrijk onderdeel in het 
verminderen van de angst. Hiervoor geldt echter wel; 
begin op tijd! Eind oktober/begin november is echt wel 
het allerlaatste moment om ermee te starten, als je 
rondom de jaarwisseling verbetering wilt zien. Als je later 
bent, laat het dan alsjeblieft je goede voornemen voor 
volgend jaar zijn? Om bv. in de zomer (of zelfs nog eerder) 
te beginnen met training?

•  Die training moet NIET bestaan uit vuurwerklessen op 
de hondenschool in groepen! Tijdens de training is het 
essentieel dat je het geluidsniveau aanpast aan dat wat 
jouw hond aankan. In een groep zal het geluidsniveau op 
een gemiddelde zitten, want iedere hond heeft een ander 
uitgangspunt. Je loopt dus een enorm risico dat het geluid 
voor jouw hond te hard is. Je zou niet de eerste zijn die 
met een vuurwerkcursus de angst van zijn hond alleen 
maar groter gemaakt heeft. Individuele lessen onder 
begeleiding van een gedragstherapeut zijn natuurlijk wel 
een aanrader!



Herfstwandeling

In deze periode is het voor iedereen onzeker. Het is een spannende 

periode waarin de wereld er volgende week heel anders uit kan zien. 

In deze periode zijn veel mensen eenzaam, voelen zich alleen. We 

kunnen nu niet op vakantie en geen leuke dingen meer gaan doen 

zoals voorheen. Juist in deze periode kun je comfort, liefde en steun 

vinden bij jouw trouwe viervoeter. Het is nu herfst, een heerlijk 

seizoen waarin de bladeren 

verkleuren in geel en rood, de 

paddenstoelen omhoog schieten 

en de eikeltjes uit de bomen 

vallen. 

Ga er lekker op uit en maak een 

 heerlijke wandeling samen met uw

trouwe viervoeter. 

Ga de natuur in, haal die frisse 

neus en kom tot rust in de heerlijke 

 bossen!

We willen u graag uitdagen voor een leuke fotowedstrijd! Stuur uw 

mooiste of leukste foto van uw trouwe viervoeter tijdens een 

heerlijke natuur wandeling naar het clubblad e-mail adres en maak 

kans op een leuke kleinigheid 

voor uw hond om van te genieten. 

De winnende foto zal te zien zijn in 

 het volgende clubblad in april.

 
clubblad@kcweert.com



Herfstwandeling
Bent u al eens bij Peerkesbos geweest? Hierbij ligt ook een gezellig 

restaurant/cafe Peerkesbosch. Hier kunt u normaal gesproken terecht 

voor lunch, dinner, of gewoon om iets te drinken (na een wandeling). 

Dit is een mooi wandelgebied aan de Heugterweg 2 te Nederweert. Het 

is een mooi open gebied van maar liefst 

1000 HA grote Weerterbossen. Dit vormde 

vroeger een natuurlijke scheiding tussen 

Brabant & Limburg.

Wist u dat dit bekend staat om zijn zeer 

gevarieerde flora en fauna (reeën, buizerd, 

valken en andere roofvogels)?  

Ook zijn de edelherten en pony's in het 

wild te zien! Er zijn diverse routes 

 gemarkeerd.

Of in het Leenderbos? Het Leenderbos en 

de Groote Heide zijn samen wel 2000 

hectare groot en wordt jaarlijks door veel 

mensen bezocht. Het bos bestaat uit diverse 

heidegebiedjes en prachtige mooie naaldbomen. Wist u dat u hier ook 

bijzondere vogels kunt zien? U kunt hier bijvoorbeeld de 

nachtzwaluw, roerdomp, wespende en de ijsvogel zien. Ook is het bos 

druk bevolkt met reeën, vossen, wilde zwijnen, hazen en konijnen. 

Samen met de Stabrechtse Heide vormt het het natuurgebied Heeze-

Leende. Het is dan ook onderdeel van Staatsbosbeheer.

Wandelend door deze bossen ruikt u de naaldbomen en ontdekt u het 

karakter van het Leenderbos. 

U kunt hier terecht voor wandelingen tussen de 3 en 12 km! Heerlijk 

dus voor een mooie wandeling. 

 

Dit zijn heerlijke wandelgebieden waar u met uw hond terecht kunt. 

Volg de mooie routes en geniet van de natuur.  

Op de website doggydating.nl staan nog meer ontzettend mooie 

wandelgebieden in heel Nederland. Dit is zeker de moeite waard!

Ook op de ANWB website staan diverse wandelgebieden.



Beweging van de staart 
Een hond kwispelt met de staart, maar 
wat is kwispelen nu eigenlijk? 
Simpelweg is dit het heen en weer 
bewegen van de staart of beter gezegd: 
“Kwispelen is alleen maar een bewijs dat 
de hond nog leeft.” Er zijn helaas nog 
steeds veel misverstanden over het 
kwispelgedrag van een hond.
Veel mensen denken nog steeds dat 
kwispelen betekent dat de hond blij is, 
maar niets is minder waar. De 
kwispelbeweging komt voort uit 
opwinding. Maar er is wel degelijk iets te 
zeggen over de verschillende soorten 
kwispels die zichtbaar zijn bij de hond.
 
De meesten gaan uit van 3 standen van 
de staart: laag, neutraal en hoog. We 
spreken van een neutraal staartstand als 
we per hond kijken naar de natuurlijke 
staartdracht en daarmee kijken we niet 
naar de hele staart, maar alleen naar de 
staartaanzet, dus dat gedeelte wat tegen 
de rug aan zit. Een hond met een 
gecoupeerde of geamputeerde staart, 
kan dus nog steeds verschillende 
standen laten zien, al is het voor de 
mens soms wel wat lastiger om waar te 
nemen.
Er zijn echter meer posities mogelijk:
• tegen de buik
• laag
• lager dan neutraal
• neutraal
• hoger dan neutraal
• hoog
Bij praktisch elke positie kan de 
frequentie van het heen en weer 
bewegen van de staart variëren:

Elke hond is anders 
Een hond die als normale staartdracht de 
staart over de rug draagt, zoals de 
Keeshond of de staart recht omhoog 
draagt zoals een West Highland White 
Terriër, heeft dus een heel andere 
neutrale stand dan een Duitse herder of 
de hond die de staart heel laag draagt, 
zoals bij veel soorten windhonden het 
geval is.
Wat de hond ‘vertelt’ of uitdraagt is een 
samenhang van lichaamssignalen die op 
dat moment worden vertoond. Het is dan 
ook zaak om niet alleen maar naar de 
staart te kijken, maar naar het algemene 
beeld van de hond.
Een hond die een lage lichaamshouding 
aanneemt, oogwit vertoont, langzaam 
loopt en daarbij een kwispel geeft met 
een lage staarthouding is dus NIET blij, 
maar vertoont wat opwinding in de 
situatie op dat moment.



Beweging van de staart 

Dat de hond kwispelt op dat moment, 
vanuit angst of onzekerheid, maakt het 
juist gevaarlijker om te denken dat hij blij 
is. Aanhalen kan op zo’n moment zomaar 
een agressieve reactie opleveren. Ja, hij 
kwispelde wel, maar blij was hij absoluut 
niet.
 
Alles hangt samen met:
• De natuurlijke staartdracht
• De andere signalen vanuit de 
lichaamshouding (zoals kop, romp, poten)
• De omgevingsfactoren (andere honden, 
mensen, geurrijke omgeving, etc.)
• De emotie waarin de hond zich bevindt 
(blij, boos, angstig, onzeker, etc.)
• De lichamelijke gesteldheid van de hond 
(afwijkingen, ziektes, blessures, onwel 
voelen)
• De andere signalen die de hond 
vertoont (zoals borstelen, gapen, slikken, 
wegkijken, etc.)

Laten we voor eens en voor altijd dus 
het fabeltje uit de wereld helpen dat 
een hond kwispelt omdat deze blij is. 
Het zou heel veel misverstanden en 
miscommunicatie kunnen schelen. 
Kwispelen is simpel gezegd een uiting 
van enige opwinding, afhankelijk van 
de situatie waarin de hond zich 
bevindt en in welke emotionele 
toestand de hond zich bevindt.

Hee� u nog een leuk verhaal 
over u hond of over honden in 
het algemeen? En zou u dit 
graag met de rest willen delen in 
het clubblad stuur dan gerust 
een e-mailtje naar 
Clubblad@kcweer�.nl !
en wie weet verschijnt uw 
verhaaltje in het volgende 
clubblad!

Heeft u een leuk verhaal over uw 
hond of over honden in het 
algemeen en wilt u dit graag delen 
met de rest? Stuur dit dan gerust op 
naar onderstaande e-mail:
clubblad@kcweert.com

Stuur dit dan graag met een leuke 
foto erbij en wie weet ziet u uw 
verhaal in het volgende clubblad 
verschijnen.






