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Honden praten met hun lichaam. Kleine veranderingen
in mimiek en lichaamshouding kunnen voor de goede
verstaander duidelijke taal zijn. De vele heldere foto’s

en bijbehorende uitleg in dit boek laten zien dat kleine
veranderingen een grote betekenis kunnen hebben.

Voor bazen en bazinnen is deze ‘taalgids’ een optimaal

instrument om de relatie met hun hond meer diepgang
te geven.

Martin Gaus weet als geen ander optimale resultaten
te behalen met honden.

Alle kennis en ervaring die hij en zijn medewerkers in
zijn trainingsscholen hebben opgedaan, worden op

aantrekkelijke wijze in woord en beeld gepresenteerd
win zijn omvangrijke oeuvre.
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INTRO
Alvorens te beginnen met de echte stof laat ik u een aantal plaatjes zien waarop
honden met elkaar in contact zijn. Ze spelen, ze snuffelen aan elkaar, ze kijken wel of
niet naar elkaar, maakt niet uit. Waar het om gaat is dat u kunt vertellen wat er tussen
die honden gebeurt.
Daarom vraag ik u om deze plaatjes één voor één te bekijken om ze vervolgens – per
stel dat bij elkaar hoort – in zijn geheel te bekijken en dan uw conclusies te trekken:
Wat gebeurt er tussen deze honden? Kennen de honden elkaar? Waarom denkt u dat?
Zijn ze gespannen of ontspannen? Waaraan ziet u dat? Zijn er vechtpartijen? Waarom
denkt u dat? Dit soort vragen moet u uzelf stellen en beantwoorden.
Schrijf uw antwoorden zo uitgebreid mogelijk op.
Kijk er niet meer naar om totdat u het hele boek uit hebt, ook het laatste hoofdstuk
dat een soort zelfoverhoring is om uw verkregen kennis te testen.
Pas dan gaat u terug naar deze intro. U kijkt met uw verkregen inzichten opnieuw naar
deze foto’s en geeft wederom antwoord op de vragen: Wat gebeurt er tussen deze
honden? Hoe zal dit contact verlopen? Gaan ze vechten? Spelen? Het contact verbreken als dat zou kunnen?
De juiste antwoorden vindt u helemaal aan het einde van het boek. Probeer er niet
naar te kijken voordat u uw eigen antwoorden opnieuw heeft geformuleerd!
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HOOFDSTUK 2

een goede
communicatie vereist
sociale vaardigheden
WAT WE VERSTAAN ONDER
communicatie: alles wat plaatsvindt aan lichaamstaal tussen soortgenoten wanneer
zij zich bewust zijn van die ander, en wat het gedrag van die ander beïnvloedt.
angst: een intern gevoel van onbehagen dat maakt dat de hoeveelheid adrenaline
(hormoon van de bijnier) en de hartslag toenemen.
agressie: bij individueel levende dieren doelgerichte energie om een soortgenoot te
verjagen of, indien dat niet mogelijk blijkt, te doden om noodzakelijke levensbronnen
als eten, territorium en voortplanting te beschermen. Bij samenwerkende dieren als
honden (en mensen) is de agressie min of meer vervangen door ritueel gedrag zoals
begroetingsceremonieën, vredebewarend gedrag en status. Mocht dat niet volstaan,
dan is agressie alsnog een optie om de eigen belangen duidelijk te maken, maar niet
met de opzet te verwonden of te doden.
ambivalent: uiterlijk dat duidt op een innerlijk conflict. Het gaat om gelijktijdige
lichaamshoudingen en/of gezichtsuitdrukkingen met een tegengestelde betekenis.
agonistisch gedrag: het hele scala aan dreighoudingen die zowel vlucht- als aanvalshandelingen bevatten. We zien dit vooral bij gewelddadige ontmoetingen.
Het onderscheid tussen superieure/dominante honden en lagergeplaatste/deemoedige honden is een makkelijke kwalificatie die vaak wordt gebruikt om de verhouding
tussen twee honden te benoemen.Maar hij volstaat niet!
Binnen een min of meer vaste relatie tussen twee of meer honden – zoals honden
uit hetzelfde gezin of honden die elkaar heel regelmatig ontmoeten – is het meestal
mogelijk een bepaalde hiërarchie, rangorde tussen de honden aan te wijzen. Hoewel
een status nooit absoluut is en kan veranderen naargelang de omstandigheden, weet
men wel wie het de meeste tijd voor het zeggen heeft. Dat is vrijwel altijd de hond
die rustig stabiel en zelfverzekerd is. Die hond straalt iets uit wat door de andere
hond(en) haast als vanzelf wordt geaccepteerd als superieur. Je zou kunnen spreken
van een natuurlijke dominantie. Zo’n hond hoeft absoluut niet zijn best te doen om
respect af te dwingen. Hij krijgt het. U kunt dat vergelijken met de charismatische
directeur die door zijn natuurlijke uitstraling alle neuzen binnen zijn bedrijf dezelfde
kant op krijgt. Dat in tegenstelling met de directeur die dat natuurlijke overwicht mist.
Zo’n directeur heeft moeite om leiding te geven, moet vaak op zijn strepen staan en
veroorzaakt onrust door zijn wisselende stemmingen. Zo’n directeur mist die vanzelfsprekende dominantie, wat hem onzeker maakt waardoor hij de neiging heeft alles
in de hand te houden en te willen regelen. Er bestaan ook zulke honden. Honden die
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roedel
Binnen een roedel is het meestal
duidelijk wie het de meeste tijd
voor het zeggen heeft.

roedel
Deze honden kennen elkaar van
hun dagelijkse wandeling met de
uitlaatdienst. Tussen hen is de
rangorde meestal wel duidelijk. Bij
kleine schermutselingen volstaat
rangbevestiging door even te imponeren of fixerend oogcontact.
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