Kompas
hondenadviesbureau
Geeft richting aan hondengedrag
Ontmoeting tussen twee honden en de communicatie
U loopt op een trottoir en van de tegengestelde richting nadert een wildvreemde. Wat
doet u?
U slaat de ogen neer of kijkt opzij, wijkt een beetje uit en loopt zo door dat u de ander
neutraal en op beleefde afstand, zonder deze aan te raken, kan passeren.
Stel dat degene die u tegemoetkomt recht op u afloopt en u ongegeneerd in de ogen
staart. Hoe voelt dat dan? Inderdaad: bedreigend!
Zo is het ook met honden. Honden communiceren alvast op grote afstand en als ze
de vrijheid krijgen (omdat ze los lopen of aan een lange lijn hun eigen weg kunnen
bepalen) zullen ze elkaar op ruime afstand passeren. Ze lopen allebei met een
boogje.
Kan dat niet, of willen ze toch nader kennis maken, dan zullen ze niet recht op elkaar
aflopen, maar elkaar de kans geven onbedreigd dichter bij te komen. Soms is er
ineens iets heel interessants om aan te snuffelen, zodat de ander weet dat hij veilig
dichterbij kan komen.
In dit filmpje staan beide honden eerst op veilige afstand stil om naar elkaar te kijken
en ongetwijfeld hebben ze ook in de verte aan elkaar geroken! De grote hond komt
een paar stappen dichterbij en draait dan zijn zijkant naar Amy zijn toe, door te gaan
snuffelen. Amy kijkt nog even of ik echt wel in de buurt ben (ze zoekt dus steun!) en
nadert dan voorzichtig de andere hond. (Omdat er mensen aankwamen ben ik daar om privacyredenen - gestopt met filmen).
Op de foto's is de uiteindelijke ontmoeting te zien, heel rustig, in boogjes en heel
beleefd. Na wat snuffelen wandelde iedere hond gewoon weer verder.

Ondine de Hullu
Oranjelaan 7
2231 DE Rijnsburg
E: info@de-hullu.nl

Register bedrijfsfysiotherapeut
Kynologisch instructeur
Kynologisch gedragsdeskundige
KvK: 33283147

T: 071-301 66 32
M: 06 22 44 31 65
IBAN: NL10 INGB0 007536643
t.n.v. Kompas Fysio

