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Het hondencadeautjes e-zine
Jaargang 1, nummer 3 - T aal en communicatie

Dit is alweer de derde editie van het hondencadeautjes e-zine. We vinden het
zo leuk om dit te maken! We gaan er nog wel even mee door. Dit keer is het
thema ‘taal en communicatie’. Een belangrijk onderwerp bij honden. Het zijn
immers sociale dieren en zonder taal en communicatie is sociale interactie
niet mogelijk.
De afgelopen decennia heeft de mens veel geleerd over de taal die honden
spreken. Er is een wereld voor ons open gegaan. Het blijkt dat honden veel meer
zeggen dan we tot voor kort dachten. Het blijkt ook dat ze veel meer begrijpen
dan we dachten.
Vroeger werd gedacht dat honden alleen korte commando’s begrepen en na
intensieve training als een soort robot reageerden op de klank van het woord.
Dat blijkt heel anders te werken. De denkfout zat, zoals wel vaker, bij de mens.
Als je namelijk iets vraagt van je hond en hij doet het niet, dan denk je al gauw
dat hij het niet heeft begrepen. Dat was precies wat hondentrainers vroeger
dachten. Hij doet het niet, dus mijn commando is verkeerd. Kort, streng en als
hij het niet doet, straffen. Dat is de manier, dacht men toen. En dat bleek te
werken.

Maar niet omdat de hond het nu ineens wel begreep. Welnee, hij begreep het
eerder ook wel. Maar er waren legio redenen waarom de hond de opdracht
eerder niet uitvoerde. Waarom zou hij? Wat was de reden voor de hond om de
opdracht uit te voeren? Het is een vrij wezen en hij moet een reden hebben om
jouw opdracht uit te voeren. Angst kan zo’n reden zijn. Dus als je overschakelt
op straffen en snauwen, dan denkt je hond, “Oké ik doe het maar want anders
wordt ik gestraft.”
Gelukkig zijn de inzichten bij veel mensen nu veranderd. De hond is een erg
intelligent wezen. Het niet uitvoeren van een verzoek van jouw kant is geen
kwestie van niet snappen, het is een kwestie van de noodzaak niet inzien.
Communicatie is tweerichtingsverkeer. En dat kan alleen als je een taal hebt
gevonden die je allebei kunt begrijpen. Daarbij zullen we allebei water bij de wijn
moeten doen. De hond kan jouw taal niet 100% spreken en wij de zijne niet
(denk bijvoorbeeld aan geur).
Met de juiste begeleiding en de wil om te leren kunnen we elkaar echter heel
goed begrijpen. En dan blijkt dat je samen(!) heel veel kunt doen. De reden
waarom je hond iets voor je wil doen moet niet angst zijn, maar liefde. Als je
hond jou lief vindt, zal hij graag alles voor je doen. En dat lief vinden begint bij
communiceren. Net als in iedere relatie eigenlijk.
- Henk

Achter de schermen – Foto’s

In deze rubriek geven we een kijkje achter de schermen bij hondencadeautjes.nl.
We vertellen hier wat meer over het reilen en zeilen van de webshop.
Een webshop staat of valt met de prodcuctfoto’s die erop staan. De foto’s zijn
immers voor jou als klant bepalend of een product wel of niet jouw interesse
heeft. T oen wij hondencadeautjes.nl startten, hadden we nog nooit een

webshop opgezet. En zoals bij alles wat je voor het eerst doet: je maakt grote en
kleine fouten.
Dat geeft niet, van fouten leer je. Soms heb je ook ideeën die op het moment
dat je ze hebt goed lijken maar na een tijdje toch niet zo goed blijken te zijn.
We hadden bij het opstarten van de webshop het idee om onze shop een heel
eigen karakter te geven. Dat is een goed idee, en we houden daar ook aan vast.
Wat een minder goed idee is gebleken, is dat we dat ook middels onze foto’s
wilden doen. Dus eigen foto’s maken die anders zijn dan de productfoto’s op
andere webshops.
Het probleem is dat het niet makkelijk is om met beperkte middelen en weinig
fotografische vakkennis goede productfoto’s te maken. De uitdaging hierin is te
groot gebleken. Er zit ook een element in van ‘Waarom het wiel opnieuw
uitvinden?’
Er zijn goede productfoto’s beschikbaar bij de leverancier. En op hoeveel
manieren kun je een product laten zien op je webshop?
Jij als klant wilt duidelijk kunnen zien hoe producten eruit zien. Ze hoeven
daarvoor niet in een artistiek licht of in een innovatieve omgeving te staan.
Gewoon het product tegen een witte achtergrond is het beste. Daar waar
nodig van verschillende kanten gefotografeerd. Meer dan dat is alleen maar
afleiding en onnodige informatie.
We gaan dus langzaam maar zeker de productfoto’s vervangen. In ieder geval
de hoofdfoto’s. Wellicht houden we nog foto’s van onszelf in de fotogalerij bij
het product omdat sommige foto’s iets extra’s toevoegen.
Dit is zo ontzettend leuk aan ondernemen: je leert iedere dag iets nieuws bij.
Soms moet je daarbij wel even over je trots heenstappen, maar dat geeft niet.
Daar wordt je wijzer van. Zoals in het Engels vaak wordt gezegd: “Live and learn.”

Wat vind jij van productfoto’s op webshops? Laat het ons gerust weten:
https://hondencadeautjes.nl/contact.

Column
Blitzz en haar Yakka's
Blitzz is in haar doen en laten niet,
zoals je van een afstammeling van de
wolf zou verwachten, een echte jager.
Ze is meer zoals onze menselijke
voorouders een jager/verzamelaar. Ze
jaagt namelijk alle vogeltjes met
grote jachtpassie onze tuin uit. En ze
verzamelt verwoed van alles wat in

ons huis en de tuin op haar pad komt:
sloffen, speelgoed, hoofddeksels en
takjes om maar een paar dingen te
noemen.
Haar verzamelwoede bereikt een
hoogtepunt wanneer we hier Yakka's
uitdelen. Yakka's zijn een natuurlijke
kauw-snack gemaakt van de melk
van jaks.
Blitzz is nogal kieskeurig. Het typje 'wat
de hond niet kent dat vreet ze niet'.
De eerste keer dat we Blitzz met een Yakka kauwbot wilden verblijden kwamen
we bedrogen uit. Madam bliefde het niet. Ze ging ermee op de bank liggen om
van daaruit te bestuderen wat de anderen ermee zouden doen.
Mazzel was toen nog bij ons en net als Bella was dat een hond die je ALLES kon
voorzetten en alles lustte. Het was een no-brainer die twee lagen meteen
heerlijk te smikkelen.
Spip is zeker niet zo kieskeurig als Blitzz maar ook geen allesvreter als Bella en
Mazzel. Met zijn smalle Whippet bekkie heeft hij vaak ook wat meer moeite om
dingen weg te krijgen. Na wat ruiken en proeven en pogingen om dat kauwbot
onder controle te houden ging hij echter ook vrij snel genoeglijk liggen kauwen.
Dit alles onder het wakend oog van Blitzz. Ze ging niet kauwen maar ze wilde
haar botje ook niet afstaan. De verzamelaar in haar hield het dichtbij. En een
echte verzamelaar wil natuurlijk altijd meer...
Blitzz hield vooral Spip goed in de gaten. De ervaring leert namelijk dat zijn kaken
het kauwen het minst lang volhouden. Bovendien is Spip meestal meer een
sabbelaar dan een kauwer. En dat bleek onze Blitzz goed van pas te komen.
Vocht, of speeksel in dit geval, zorgt ervoor dat er meer geur vrijkomt.
Dus toen Spip even een slokje water ging drinken zag Blitzz haar kans schoon
om een vergelijkend warenonderzoek uit te voeren en ze pikte het botje van
Spip in. Uiteraard verloor ze haar eigen botje niet uit het oog.
Het door Spip voorbewerkte botje kon haar wel bekoren en zowaar, even later
lag ze te kauwen. Spip is er de hond niet naar om zijn botje terug te eisen of af
te pakken dus die krulde zich op in zijn ligbak. Je zag Blitzz triomfantelijk kijken.
Ook Mazzel en Bella wilden wel wat afwisseling. Die ruilden eerst onderling. Maar
daarna hield ook Mazzel het even voor gezien. Hup daar ging verzamelaarster
Blitzz om dat botje ook te annexeren.
Helaas moest ze daarvoor haar andere botjes in de steek laten. Al nam ze er
voor de zekerheid toch één in haar bekje mee. Maar het was lastig, ze kon toch
geen twee botjes vasthouden. Met een diepe zucht loslaten dan maar. Voor
Spip het teken om zich uit te rekken en zich het verlaten botje toe te eigenen.

Bella is de meest vasthoudende maar wil op een gegeven moment toch ook
een dutje doen, moe van het kauwen. En zo langzamerhand zien we dat de
verzamelaar in Blitzz het wint. Eerst kiest ze een strategische plek, de bench.
Dan stuk voor stuk brengt ze de botjes daar naartoe als de anderen het kauwen
even voor gezien houden. Uiteindelijk ligt Blitzz prinsesheerlijk op een botje te
kauwen met de andere drie botjes om haar heen. Geduld is een schone zaak,
zal ze gedacht hebben.

Yakka's natuurlijke
kauwbotten
Vanaf €3.95

Naar onze shop

Artikel
Pijn en geluid kunnen
gerelateerd zijn
In een artikel op de site “Psychology
T oday” schrijft Marc Bekoff
(https://www.psychologytoday.com/i
ntl/experts/marc-bekoff-phd) dat
het van groot belang is om je honden
individueel te leren kennen. Iedere
hond in je roedel is anders en je kunt alleen onderliggende (medische)
problemen herkennen als je de hond als individu goed kent.
Een studie (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2018.00017/full)
bleek te wijzen op het feit dat angst voor geluid (onweer, vuurwerk) gerelateerd
kan zijn aan fysieke pijn. De hond associeert het geluid met pijn. De hond kan
zelfs bang worden voor de plek waar hij het geluid vaak hoort, zelfs als het
geluid er op dat moment niet is.
Door de samentrekking van de spieren bij een schrikreactie op het geluid
ervaart de hond de pijn, en dat zorgt er weer voor dat er structurele angst
ontstaat voor het geluid of de plek waar het geluid was

Dus als jouw hond plotseling erg bang is voor bepaalde geluiden, en er is geen
duidelijk aanwijsbare reden voor (bijvoorbeeld vuurwerk dat naar de hond is
gegooid), denk dan ook eens aan deze studie. Het kan zijn dat jouw hond
ergens fysieke pijn ervaart door de schrikreactie
Hierbij is het dus van belang dat je jouw hond goed kent en zijn signalen kan
interpreteren. Daarom is het zo belangrijk dat je als hondeneigenaar op z’n
minst de basis van de hondentaal leert. En ook jouw hond, het individu leert
kennen. Dan kun je samen met je dierenarts heel gericht op zoek gaan naar de
oorzaak van plotselinge angst, mogelijk gerelateerd aan fysieke pijn.
Dit onderzoek geeft maar weer aan hoe de signalen die de hond geeft ons op
het verkeerde been kunnen zetten. Hoe belangrijk het is dat we blijven
onderzoeken wat de verbanden zijn tussen de signalen en wat de hond ons
probeert te vertellen. Communicatie tussen hond en mens blijft een
fascinerende leerschool.

Evenement
29 april t/m 5 mei

Virtuele kynologische markt
Houd jij er ook zo van om te struinen
langs kraampjes op een braderie of
evenement. Ik ben er gek op. Ik vind
het ook superleuk om zelf met een
kraam op hondenevenementen te staan. Het is nu helaas allebei niet mogelijk.
Dus gaan we ook hier online!
Op de virtuele kynologische markt heb ook ik mijn kraam ingericht. Je vindt
deze groep met deze link:
https://www.facebook.com/groups/889205431491278/
In totaal zijn er 50 gezellige, digitale kraampjes met leuke hondenspullen om
langs te struinen.
Iedere kraam heeft een speciale marktaanbieding voor je klaarstaan, dus
hondencadeautjes.nl ook.
Nodig gerust ook je hondenvrienden en andere hondenliefhebbers uit om lid te
worden van deze groep. De virtuele kynologische markt is van 29 april t/m 5
mei.
Kom je hondencadeautjes.nl op deze virtuele markt ook even bezoeken?

Kort verhaal
De hond die het begreep
Een kort verhaal door Henk de Kruyff

Er was eens een hond. Het was geen gewone hond. Het was een hond die het
begreep. Ze had de mensen om haar heen jaren lang bestudeerd en al haar
bevindingen steeds opgeslagen in haar brein. Daar was het dan een drukte van
belang, vooral ‘s nachts als ze sliep. Al haar bevindingen dwarrelden door elkaar
en haar hersenen probeerden alle verbanden en conclusies uit.
Na jaren observeren en analyseren begreep ze eindelijk hoe de mens werkte.
Dat het jaren had geduurd vond ze niet vreemd, want nu ze de mens had
doorgrond, wist ze dat het een inferieur maar complex wezen was.
Ze vond het bijzonder hoe dit wezen zo succesvol kon zijn. Het was na de hond,
het meest succesvolle wezen op aarde, wist ze uit onderzoeken van andere
honden. De mens had zich in de loop van tientallen millennia over de hele
aarde verspreid. Samen met de hond hadden ze de moderne aarde
vormgegeven.
Dat was een klein wonder, dacht de hond die het begreep. Want het
communicatievermogen van de mens was wel erg beperkt. Ze konden niet
eens hun neus goed gebruiken. Om over het gehoor nog maar te zwijgen. Oké,
ze konden redelijk goed zien, beter dan de meeste honden, maar hoe kon je in
de wereld van het licht nou weten of je rivaal vorige week langs die boom was
gelopen? Geur heeft een geheugen, het blijft hangen. Licht heeft dat niet,
daarvoor verdwijnt het veel te snel.
De hond die het begreep besloot zich niet langer te verbazen over het hoe en
waarom van het succes van de mens. In plaats daarvan besloot ze de mens te
omarmen. Haar nieuwe inzichten in hoe de mens werkte zou haar in staat
stellen plannen te maken voor het verder ontwikkelen van een hondmenswereld. Een wereld waar hond en mens genoeglijk, comfortabel samen
konden leven.
Ze liep de straat op en sprak de eerste mens aan die ze tegenkwam. Ze legde
uit wat haar plannen waren en hoe de mens haar daarbij kon helpen. De mens
keek haar aan, zei iets dat klonk als “Ga weg, rothond!” en liep snel door. Ook bij
de volgende mens die ze aanklampte kwam ze van een koude kermis thuis.
Niet de samenwerking waar ze op had gehoopt.
De hond die het begreep liet haar kopje hangen. Hoe nu verder? Had ze toch
nog iets over het hoofd gezien? Waren haar conclusies toch niet zo sluitend als
ze eerst dacht?
Plotseling hoorde ze een vriendelijke stem.
“Ben je verdwaalt, beesie?”

Ze keek op.
“Nou vooral teleurgesteld,” geurde ze.
De man keek haar aan, en leek haar niet te begrijpen, maar hij bleef vriendelijk.
“Kom maar mee,” zei de man. “Ik heb wel een plekje voor je. En als niemand je
komt halen, mag je gewoon blijven. Net als de anderen.”
De man rook vriendelijk. Hij haalde een stuk touw uit zijn jaszak en bond die
losjes om haar hals.
“Zo, nu kan de politie je niet in beslag nemen,” zei de man.
Hij begon te lopen en de hond die het begreep besloot hem maar te volgen.
Misschien was dit wel een mens aan wie ze haar plannen kon uitleggen?
Na een paar minuten lopen stopte de man bij een deur. De geuren op het
stoepje voor de deur waren een feest. Deze geuren vertelden van geluk en
comfort.
“Kom maar binnen,” zei de man die de deur had opengemaakt. “We gaan even
kennis maken met de anderen.”
De kennismaking was kort en hevig. Staarten zwiepten, kringetjes werden
gedraaid en geuren werden bijna wellustig opgesnoven. Ze voelde zich als een
vis in het water. Ze praatten allemaal door elkaar, maar dat gaf niet. Met alle
zintuigen slurpte ze de verhalen op. De kennismaking was een genot.
“Zo voel je je wel thuis, hè?” vroeg de man.
De hond die het begreep kwispelde en geurde een enthousiast “Ja!”
De man knikte en knipperde met zijn ogen. Een korte krabbel achter haar oren
terwijl hij langs haar heen keek bevestigde het: eindelijk een mens die het
begreep.

Nieuwe column op hondencadeautjes.nl

Hondenleven: Onderwijzer
Ik heb in deze columns al eens eerder
over leerprocessen en honden
geschreven. Het is echter zo’n
fascinerend onderwerp dat ik er best
nog eens over durf te schrijven. Er zijn
namelijk heel veel aspecten die het
samenwerken tussen mens en hond
boeiend maken, maar voor mij is er
geen één zo boeiend als het
leerproces. En dan heb ik het over het
leerproces als tweerichtingsverkeer.
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