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INLEIDING

H

eb je altijd al willen weten wat je huisdier te
zeggen heeft? Vanaf nu kun je hem nog veel
beter begrijpen! In dit boek ontdek je de vele
manieren waarop honden, katten, konijnen, vogels,
hamsters, cavia’s, paarden, slangen en vissen communiceren met hun ogen, oren, lichamen, bewegingen,
en jawel, stemmen. Je krijgt ook een heleboel tips
over hoe je de beste vriendjes wordt met je dier.
Praten met je dier: Als je eenmaal weet hoe
een dier communiceert, kun je leren terugpraten. In de ‘Praten met je dier’-blokken lees
je tips over hoe je gebaren en geluiden kunt
maken die je huisdier begrijpt.
Tips: Je krijgt ook tips om het gedrag van je
huisdier nóg beter te begrijpen en hoe je een
heel fijne plek voor hem kunt creëren.
Wist je dat? Sommige dieren zijn echt super
bijzonder! In de ‘Wist je dat?’-blokken lees je
coole weetjes over de unieke eigenschappen
van je huisdier.
Klaar om de geheimen van het dierenrijk te ontrafelen? Je reis langs piepende cavia’s en stokstaartachtige konijnen begint nu!

6

Honden

1

DE SPEELBUIGING

M

et de speelbuiging willen
honden andere dieren en
mensen duidelijk maken dat
het tijd is voor plezier! Het is een
houding die door alle soorten en
maten honden gebruikt wordt om
aan te geven dat ze willen spelen. Je
herkent de houding bij je viervoeter
aan de uitgestrekte voorpoten,
de borst laag bij de grond en het
achterste omhoog. Vaak staan zijn
oren omhoog en kwispelt hij met zijn
staart.
Met de speelbuiging geeft een
hond aan dat hij goede bedoelingen
heeft, en dat is belangrijk, zeker
wanneer hij een andere hond voor
het eerst ontmoet. Zo kun je handig
het verschil zien tussen speels stoeien of vechten.
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Praten met je hond
Zin om te spelen met je hond?
Probeer zelf de speelbuiging.
Wanneer je hond de speelbuiging
maakt of in een speelse bui is, doe
je je hond na door omlaag te buigen
vanaf je middel en je armen uit te
strekken. Voor je het weet, ben je
samen aan het spelen!

honden
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2

OMROLLEN

A

ls een hond zich op zijn rug rolt en zijn buik laat
zien, is dat een teken van onderdanigheid. Een
onderdanige hond ziet een andere hond of een
mens als ‘de baas’ of ‘leider van de roedel’. Het kan een
teken van respect zijn, maar het kan ook betekenen dat
hij bang is. Als je hond heel bang of timide is, kan het
zijn dat hij tijdens het omrollen gaat plassen.
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Het kan ook zo zijn dat je hond over zijn
buik geaaid wil worden! Let goed op de
situatie en het humeur van je hond. Aai nooit
zomaar de buik van een hond: hij ligt op zijn
rug in de meest kwetsbare houding, omdat hij
zo het makkelijkst kan worden aangevallen.
Laat hem dus niet schrikken, want dan kan hij
naar je happen. Eerst goed kijken of je hond
ontspannen en op zijn gemak is, dan kun je
erop los aaien!

honden
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3

OOGCONTACT

K

en je de uitdrukking ‘met puppyogen kijken’? Nou,
sommige mensen kunnen dat, maar honden zijn er
meesters in. Honden praten niet met woorden, maar
bijvoorbeeld wel met hun ogen. Laten we gauw ontdekken
wat ze je daarmee proberen te zeggen.
DE DIRECTE BLIK

De directe blik is een waarschuwing: kijk uit! Bij deze
blik zijn de ogen hard, en strak op iets gericht. Hij is
klaar om te vechten, dus je kunt beter een stapje terug
zetten. Misschien zie je dat de pupillen zich verwijden
(dat betekent dat het zwarte deel van het oog groter
wordt). Honden gebruiken ook andere lichaamstaal om hun gevoelens duidelijk te maken.
Blijf uit de buurt van een hond als zijn
staart stijf is (zelfs als hij ermee
kwispelt), als hij zijn
kop omlaag houdt
en hij heel stil blijft
staan.

DE SMEKENDE BLIK

Als een hond je aankijkt met een hartverscheurende
blik, is de kans groot dat hij iets van je wil hebben! Dat
kan je eten zijn, of zijn lievelingsspeeltje, of misschien wil
hij gewoon geaaid worden op dat ene fijne plekje. Deze
blik noemen we ook wel ‘puppyogen’. Het is een soort
van bedelen.

honden
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DE BEWONDERENDE BLIK

De meeste honden zijn dol op hun baasjes en
kunnen geen genoeg van ze krijgen. En dus kijken
ze hen liefdevol aan! Dit is precies het tegenovergestelde van de directe blik. De ogen van de hond zijn
zacht en vriendelijk, hij zwiept heen en weer met zijn
staart en zijn oren zijn ontspannen. Misschien hijgt
hij zelfs een beetje. Een teken van pure bewondering!
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ONTWIJKEN

Soms kijken honden je helemaal niet aan, bijvoorbeeld als ze weten dat ze stout zijn geweest (zoals
door het vuilnis overhoop te halen of op een schoen
te kauwen). En soms sluiten ze hun ogen omdat ze
gewoonweg gelukkig zijn, en dat geaai over hun
buik zo fijn voelt! Let altijd goed op de omgeving
en de situatie om te begrijpen wat een hond je
duidelijk probeert te maken.

honden
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4

DE STAART

d

e staart van een hond kan je veel
vertellen over zijn humeur.
K W I S P E L E N D E S TA A R T

De vrolijke, kwispelende staart is
makkelijk om te herkennen, omdat
hij een U-vorm heeft. De hond is
ontspannen en lijkt misschien zelfs te
glimlachen en licht te hijgen. Sommige honden gaan van de opwinding
zelfs met hun hele achterwerk schudden! Dat enthousiasme is aanstekelijk,
je wordt er vast vrolijk van.
S TA A R T T U S S E N D E B E N E N

De staart tussen de achterpoten
is een teken dat een hond bang
of gestrest is. Het is ook een teken
van onderdanigheid, waarmee een
hond zegt dat hij niet wil vechten.
Soms zie je naast de staart tussen
de benen dat een hond ook zijn lijf
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omlaag duwt en zich omrolt met zijn
buik naar boven. Wees voorzichtig
bij bange puppy’s. Ze moeten je
vertrouwen voor je bij ze in de buurt
kunt komen.

Tip
Als een hond zijn staart
omhoog heeft (maakt
niet uit of die stijf is
of gebogen), pas dan op!
Misschien is hij gewoon
waakzaam, maar hij zou
ook dominant of agressief
kunnen zijn en je aan
kunnen vallen. Je kunt
maar beter uit de buurt
blijven.
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