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Het hondencadeautjes e-zine

Jaargang 1, nummer 2 - Spelen

Spelen is voor alle leef tijden

Ongegeneerd spelen, het is het voorrecht van kinderen. Dat voorrecht verdwijnt
zodra we volwassen worden. De serieuze eisen van onze samenleving drukken
het ongegeneerd spelen de kop in. Hoewel…

Eigenlijk spelen we nog steeds, alleen nu noemen we het sport en bij vragen
refereren we aan onze gezondheid. We noemen het modelbouwhobby en
nemen de details bloedserieus. We leggen puzzels maar schroeven de
moeilijkheidsgraad en het aantal stukjes op zodat het vooral geen kinderspel is.

Maar het is natuurlijk gewoon spelen en daar is helemaal niks mis mee. Echt
helemaal niks. In de hondenwereld wordt ook gespeeld. Tot op hoge leeftijd.
Ook wolven zijn niet vies van een spelletje als ze volwassen zijn. Spelen hoort bij
het leven. Het helpt om stress te verminderen. Het maakt je brein los van alle
beslommeringen. Het verzet de zinnen. Je productiviteit vliegt omhoog na het
spelen. Ideeën borrelen als een gek. Spelen werkt!
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Ik speel relatief veel. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Bij mij neemt het de
vorm van computerspellen. Als ik de tijd, de ruimte en het geld had zou ik nog
veel meer spelen. Ik zou eindeloos legoconstructies maken. Ik zou met
modeltreinen ingewikkelde, hoogstwaarschijnlijk onpraktische
rangeerproblemen uitvogelen. Ik zou bordspellen spelen die soms dagen duren.
Heerlijk!

Kijk, alleen de gedachte hieraan geeft me al een f ijn gevoel. Dat is wat spelen
doet met mens en hond: het maakt blij. Dus schaam je niet als je de drang
krijgt om te spelen. Neem een voorbeeld aan je hond: doe het gewoon, het is
goed voor je!

Van de redactie

Lieve lezers, deze keer een extra dik nummer van het hondencadeautjes.nl e-
zine. We zitten immers veel meer thuis en hebben meer tijd dan normaal. Dus
deze keer hebben we meer leesvoer voor je. Lekker op de bank met een kop
thee of koff ie met het hondencadeautjes.nl e-zine. Veel leesplezier en pas op
jullie zelf !

Warme groet,

Erna en Henk

Tips bij overtollige energie

Het zijn rare tijden. Het coronavirus waart door de wereld. Bij tijd van schrijven is
er nog geen volledige lock down in Nederland. Wel wordt ons geadviseerd
zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor onze honden.
Als de lock down wel een feit wordt, gaat je hond zeker energie overhouden.
Wat nu? Hier zijn een paar tips die je daarbij kunnen helpen.

Puzzelen: puzzelen met je hond is een hele goede manier om energie te
verbruiken zonder dat je veel ruimte nodig hebt. De hersenen van je hond
gebruiken namelijk enorm veel energie als hij ze intensief moet gebruiken.
Daarnaast is samen puzzelen ook nog eens heel erg goed voor de band
met je hond. Bouw het puzzelen langzaam op. Begin heel simpel en laat je
hond de puzzel eerst verkennen. Neem steeds kleine stapjes in het
moeilijker maken. Puzzel ook niet te lang aan een stuk. Als je merkt dat je
hond moe wordt stop er dan even mee en ga later weer verder. Zo blijft
het leuk voor je hond.

Agility: Huh? Maar daar heb je toch een agility-baan voor nodig? Nee hoor.
Niet als je wat verbeelding hebt. Je kunt namelijk in je huiskamer of in je



tuin een prima agility-baan maken met huis- tuin- en keukenspullen. De
bank, stoelen, een laag tafeltje, een plank tussen twee stoelen vastgezet
met een paar lijmklemmen, een kleed over een paar lage tafeltjes als
tunnel. Je kunt van alles bedenken om een agility-parcours te maken.
Natuurlijk is het niet zo lang en uitgebreid als een echt parcours, maar je
kunt je hond aardig wat energie laten verbranden op die manier. Let wel
ten allen tijde op de veiligheid van je hond (en jou). Zet alles goed vast.
Zorg ervoor dat er geen dingen om kunnen vallen of dat scherpe delen je
hond kunnen verwonden.

Huisregels: Dit is misschien een vreemde, maar wel een nuttige. In de loop
der tijd, door drukte en afleiding zijn er wellicht wat slordigheden in de
dagelijkse gang van zaken geslopen. Eigenlijk is niemand er blij mee en dit
is de tijd om de zaken weer even bij te stellen. Neem er wel de tijd voor en
doe het niet op een strenge manier. Je kunt je hond immers niet
verwijten dat hij of zij de kans heeft waargenomen toen jouw aandacht
wat verslapte. Verpak het in een spel en het wordt een leuke manier om
de huisregels weer even op te frissen.

Doggy dance: Dansen met je hond? Jazeker, waarom niet. Lekker samen
bewegen op muziek en nieuwe routines leren, een prima manier om
overtollige energie kwijt te raken en je hoeft er de deur niet voor uit. Dit
artikel op de site van Hart voor Dieren helpt je op weg. Bovendien kun je op
YouTube ook de nodige video’s over dit onderwerp vinden. Het is ook
hartstikke leuk om zelf  nieuwe dansen te bedenken. Ook hier geldt:
langzaam opbouwen, ieder klein succesje uitbundig vieren en vooral
plezier hebben. Bijkomend voordeel is dat je met muziek werkt en muziek
maakt alles leuker!

Dit waren een paar tips om je op gang te helpen. Een hond verbruikt met
nadenken heel veel energie dus met dat in het achterhoofd kun je vast nog
meer alternatieven bedenken voor de lange wandeling en het ravotten op het
hondenveld.

Waarom spelen honden met ons?

Er zou wel eens een andere reden voor
kunnen zijn dan veel mensen denken.

Dat veel honden graag met ons
spelen is bekend. Maar waarom
spelen honden graag? Daar zijn veel
theorieën over en ik kom veel
artikelen tegen die het gooien op het
feit dat honden hun leven lang infantiel blijven in de huiselijke roedelstructuur.

http://www.welkomwolf.be/sites/welkomwolf.be/files/documents/brochure%20wolf.pdf
https://hartvoordieren.nl/doggy-dance-voor-beginners/


Dieren in het wild zouden hun speelsheid na hun jeugd achter zich laten en niet
meer spelen.

Wolven

Observatie van wolven laat zien dat dit niet helemaal klopt. Het is zeker zo dat
een volwassen wolf  minder speelt dan een pup. Overleven vergt immers de
meeste tijd. Maar het spel verdwijnt niet helemaal bij volwassen wolven

Nar

Als je kijkt naar de verschillende functies die een wolf  binnen de roedel bekleedt,
dan zie je ook een nar binnen de groep. Het is vaak die ene wolf  die niet zo goed
is in jagen. Hij of zij heeft ook weinig toe te voegen als het om de zorg voor de
pups gaat. Zijn of haar rol is ervoor zorgen dat spanningen binnen de roedel niet
te hoog oplopen. Een veel gebruikt middel om deze spanning te ontladen is
spel. Deze wolf  daagt de wolven waartussen het even niet lekker zit uit om te
spelen. En omdat het de nar is pikken de andere wolven het ook.

T aak

Voor onze huishond zijn wij de roedel. We zijn allemaal heel druk de hele dag en
onze hond moet maar mee in deze achtbaan. Dat is een vreemde situatie voor
een hond. Ik denk dat het wel eens zou kunnen zijn dat een hond een andere
reden heeft voor het spelen met ons dan we vaak denken. Het is niet omdat hij
pup is gebleven, het is om dat de hond merkt dat wij een hoge mate aan stress
vertonen. De hond wil ons helpen door ons uit te dagen om te spelen, dat ziet
hij als zijn taak binnen de roedel. En laten we hem die taak vooral laten
uitvoeren. Dat is goed voor de hond maar zeker ook voor ons!

Uitgelicht product

Wij zijn heel blij met ons eigen Zogoflex Hurley kauwbot. Onze honden houden
van kauwen en ruig spelen en de meeste speeltjes vertonen al gauw de  nodige
kleerscheuren. Maar de Hurley doorstaat het kauwen en spelen het langst van
allemaal. Onverwoestbaar bestaat niet in hondenspeeltjesland. Maar dit botje
gaat nu al een paar jaar mee. Het vertoont nu wel wat gebruikssporen, maar
het is nog steeds een prima speeltje. En het favoriete speeltje van alle drie onze
honden.

Dit kauwbot stuitert ook lekker als je er mee gooit en het blijft drijven. Westpaw
is de fabrikant van de Hurley kauwbotten. Al hun producten zijn BPA en vrij van
ftalaat (weekmaker), niet-toxisch en voldoen aan de strenge eisen van de FDA.
De visie van het bedrijf : “We stellen ons een wereld voor waarin zakelijk succes
vriendelijk is voor mens en planeet”.

Bekijk ook de andere Westpaw producten in onze shop.

https://www.livingwithwolves.org/portfolio/the-omega/
http://www.fda.gov/home
https://hondencadeautjes.nl/?s=westpaw&post_type=product


Het f avoriete speeltje van onze honden!

Spelen is goed voor… jou!

Er is al veel geschreven over het feit dat spelen met je hond goed is voor je
hond. Door te spelen bouw je ook een hechte band met je trouwe viervoeter
op. Het houdt bovendien de conditie van je hond op peil. In het voorwoord
schreef ik al dat spelen goed is voor mens en hond. Meer specif iek zelfs, spelen
met je hond is goed voor jou. Waarom is dat zo?

Studies

Het is al langer bekend dat mensen met honden in hun leven gemiddeld langer
gezond blijven. Althans daar hebben studies hele sterke aanwijzingen voor. Dit
komt omdat je hond naar buiten moet, of je nou wilt of niet. Dus ook als het
een keer regent, of als je een baaldag hebt, je moet er even uit. Je krijgt dus
iedere dag een beetje beweging. Ook als je een dagje ouder wordt en
misschien niet meer zoveel naar buiten hoeft vanwege werk of andere
verplichtingen, met een hond in huis moet je toch even een blokje om.

https://hondencadeautjes.nl/product/hurley-kauwbotten/
https://hondencadeautjes.nl/product/pluche-knuffel-hondje-mini-13cm/
https://www.uea.ac.uk/study/home/review-of-the-year-2017/new-leash-of-life
https://jech.bmj.com/content/71/9/905


Overigens gelden de gezondheidsvoordelen niet alleen voor mensen met
honden, ook andere huisdieren houden je langer gezond.

Stof f en

Maar waarom is het spelen met je hond zo goed voor je? Spelen met je hond
maakt bepaalde stoffen vrij in je hersenen. Met name serotonine en dopamine.
Deze stoffen hebben een positieve invloed op je stemming en een gevoel van
welbehagen. Sommige antidepressiva hebben bijvoorbeeld ook serotonine als
werkzame stof . Simpel gezegd, het spelen met je hond werkt als een natuurlijk
medicijn. Hier zijn verschillende studies naar gedaan maar zelfs zonder die
studies en de chemische werking in je hersenen is er een reden te bedenken
waarom spelen met je hond goed voor je is.

Ontstressen

Wij maken onszelf  steeds drukker. Werk, gezin, sociale verplichtingen, sporten,
onze agenda’s zijn bomvol. De self-help boeken met ontstressen als thema
vliegen de winkels uit. Vaak komt het op het volgende neer: neem wat tijd voor
jezelf  en denk even helemaal niet aan alles wat je nog moet doen. Even zen,
mindfulness, concentreer je op iets wat alle drukte even buitensluit. Je voelt
hem misschien al aankomen: spelen met je hond doet dat ook. Je bent even
alleen maar geconcentreerd op het spelen met dat balletje, het samen
puzzelen of het trekspel met een touw. Je hond heeft er enorm plezier in en jij
bent even helemaal los van alle beslommeringen. Heerlijk toch? Je voelt de
stress gewoon van je afglijden.

Ravotten

Kortom spelen met je hond is goed voor je hond maar het is ook heel erg goed
voor jou! Even een paar minuten lekker samen ravotten en je kunt er weer uren
tegenaan.

Nieuwste column op
hondencadeautjes.nl

De nieuwste column op
hondencadeautjes.nl

Hondenleven: Aandacht

Honden houden van aandacht van
hun baasjes. Ze vinden het heerlijk als 
je ze toespreekt en een knuffel is voor
de meeste honden helemaal het 

einde. Hoewel sommige honden heel specif ieke momenten hebben waarop zij 
het f ijn vinden geknuffeld te worden. Buiten die momenten is het ‘not 

https://www.helpguide.org/articles/mental-health/mood-boosting-power-of-dogs.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Serotonine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dopamine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Serotonine
https://hondencadeautjes.nl/hondenleven-aandacht/
https://hondencadeautjes.nl/hondenleven-aandacht/


done’. Iedere hond heeft zo zijn eigen manier om aandacht te vragen. 
Sommige honden gaan heel geraff ineerd te werk, andere honden houden
meer
van de wie-het-hardst-blaft-blaft-het-best methode.

Lees verder

Samenzijn

Als alles anders is

Vorige week werd ik gegrepen door de
prachtige vertolking van ‘samenzijn’
tijdens DWDD.

https://www.youtube.com/watch?
v=KMq0xCNKQZc

Samenzijn heeft in deze corona-
periode voor ieder een andere lading.
Alles gaat nu anders dan normaal in
huis. Wat niet anders is, is de
behoefte van je hond aan samenzijn.
Het is immers het belangrijkste in zijn
leven. Nu wordt dat voor jou en je
hond(en) ook nog meer zichtbaar.

Anders

Je ‘lastige’ hond wil vooral begrepen
worden in zijn eigen emoties en beleving van deze situatie die zo anders is dan
anders. Ook hij probeert vat te krijgen op deze nieuwe werkelijkheid. Op zijn
eigen hondse manier.

Structuur

De persoonlijke aandacht voor je hond schiet er misschien bij in omdat je nu
thuis werkt of je kinderen thuis zijn. Is hij lastig omdat hij zijn energie niet op zijn
gebruikelijke manier kwijt kan?

Is hij lastiger of drukker dan anders? Houd er dan rekening mee dat je hond
probeert te achterhalen of datgene wat hem structuur en veiligheid geeft nog
hetzelfde is.

Geef hem die structuur en veiligheid door je gebruikelijke grenzen aan te
houden. Een rondje lopen en een maaltijd op de normale tijd. En ook zijn rust.

https://hondencadeautjes.nl/hondenleven-aandacht/
https://www.youtube.com/watch?v=KMq0xCNKQZc


Want als je kinderen hebt die normaal gesproken op school zitten en die nu
thuis zijn, kan er wel eens meer van je hond verwacht worden dan hij aankan.

Snuf f eltijd

In de normale wereld gaat bij ons iedere hond één keer per week mee werken in
de coaching en begeleiding van mensen uit de ggz of gehandicaptenzorg.
Hoezeer dat ritme bekend is bij de honden merken we nu. Iedere
maandagmiddag staat Bella te dansen bij de voordeur om nu teleurgesteld te
merken dat we niet weggaan. Spip kijkt me op dinsdagochtend met lede ogen,
vragend aan en Blitzz loopt nog iedere donderdagmiddag na de lunch resoluut
naar de gang.

Nu vangen we dat op door extra speelmomenten, meer snuffeltijd door wat
voertjes in de tuin te strooien en door wat vaker een puzzel tevoorschijn te
halen.

Begrip

Echt samenZIJN met mijn hond heb ik van 1 specif ieke professional in de
hondenwereld geleerd.

Arjen van Alphen hielp mij en Mazzel in een periode waarin we op elkaar
aangewezen waren. Er was nog geen duidelijke band en we begrepen elkaar
niet. Voor mijn gevoel had Mazzel totaal geen aandacht voor mij. Arjen leerde
mij met andere ogen kijken. En hij gaf me een mooie tip voor een oefening in
huis.

Doe je ding

Lijn je hond in huis aan en doe gewoon je ding. Ga lezen, doe de afwas, stofzuig,
haal de post uit de brievenbus. In alles vraag je maar één ding van je hond: “Ga
met mij mee”.

Ook in deze periode van veel meer thuis zijn is dit een mooie oefening om echt
samen te zijn met je hond. Mooie bijkomstigheid is dat het je hond enorm veel
energie kost om op jou te letten.

Grenzen

Uiteraard houd je hierbij rekening met wat je hond aankan. Dat kan best wel
eens minder zijn dan in zijn normale leven. Want hij voelt ook hoe jij je voelt. Ben
je zelf  meer gespannen, dan is het goed mogelijk dat je hond ook wat meer
gespannen is en daardoor wat minder kan hebben dan gewoonlijk. Respecteer
ook zijn grenzen en angsten. Ga bijvoorbeeld niet stofzuigen met je hond aan
de lijn als je hond bang is voor de stofzuiger. Ik weet het, het is een open deur,
maar toch.

Puzzelen

Daarnaast kun je juist nu jezelf  eens verdiepen in het puzzelen met je hond.
Geef hem dagelijks echt even de volledige aandacht. Samen zijn, samen
puzzelen, samen energie verbranden.

http://bit.ly/Hondengedrag


Succes, Erna

Column

Als niemand met mij wil
spelen…

Bella zit in de fase tussen servet en
tafellaken. Ze is geen pup meer maar
ook nog geen volledig volwassen
hond. Dat komt waarschijnlijk ook
omdat ze nooit echt pup heeft
kunnen zijn. Ze was ongeveer 1 jaar
oud toen ze bij ons kwam. Het blijft

gissen voor ons hoe haar puppy tijd was maar het lijkt erop dat ze bezig is met
een soort inhaalslag.

Ze wil alleen maar spelen, spelen en nog eens spelen. Iedere beweging in huis,
iedere gebeurtenis is voldoende om de speelknop om te zetten. Thuis komen
van de wandeling? Spelen! Het eten op? Spelen! Eén van de baasjes komt
beneden? Spelen! Spip of Blitzz bewegen een oor? Spelen!

Je snapt dat wij en de andere honden niet altijd gehoor kunnen geven aan deze
veeleisende puber. Natuurlijk spelen we met haar. Blitzz neemt ook de nodige
spelmomenten voor haar conto. Maar we kunnen bij lange na niet voldoen aan
Bella’s onverzadigbare speellust.

Daar heeft ze wat op gevonden: ze speelt alleen. Daarbij windt ze zich zo op dat
het algauw uitmondt in een ‘gekke bui’. De dolle vijf  minuten. Ze pakt in de
vliegende vaart een speeltje, maakt wilde bokkensprongen, gooit het speeltje
hoog op en vangt het weer terwijl ze de gekste capriolen maakt.

Het gaat zo wild tekeer dat Spip en Blitzz zich achter de keukentafel verschuilen
en samen met één van ons wachten tot de storm is geluwd. Het is grappig om
te zien hoe Spip en Blitzz gelaten naast ons staan. Dit moet gewoon even uit
haar systeem. Menig blik van verstandhouding gaat tussen ons volwassen
roedelleden heen en weer. Af een toe een gelaten zucht.

Dan luwt de storm. Bella hijgend op de bank, Blitzz en Spip die weer achter de
keukentafel vandaan komen, de baasjes die de koff ietafeltjes en stoelen weer
op hun rechtmatige plaats terugzetten en de bankbekleding weer gladstrijken.

Bella kijkt vermoeid maar voldaan naar de herstelwerkzaamheden. 
“Als niemand dan met mij wil spelen, dan krijg je dus dit!”
Fijn zo’n puber in huis.
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