
 

Voor meer begrip en minder ergernissen! 
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 2 miljoen honden in Nederland! 

 

 Ergernissen tussen mensen ( en honden) voorkomen 
 

 Tolerant zijn naar elkaar 
 

Veiliger samenleving 
 

Regels geven houvast 

 

 

Waarom ? 
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“hij doet niks, hoor!”  - jawel, hij laat mij schrikken, springt 
tegen mij op, stoort mijn hond tijdens zijn werk, etc. 
 

“hij wil alleen maar spelen!” – maar wil de andere hond 
dat ook? En is dat wel echt zo? 
 

“Ah…ze zoeken het zelf wel uit, hoor!” – en als de andere 
hond dat nou niet kan? Vanwege ziekte, gedragsafwijking, 
blessure..? 

Ergernissen 
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Ruiters Joggers 

Fietsers 
Houd uw hond zichtbaar 

onder controle! 

Achterna 
rennen van: 

Ergernissen 
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Maar dat 
weet de 
ander 
niet! 

Hij doet 
niks! 

Hij 
luistert 
goed! 

Hij jaagt 
niet! 

Ja, maar….. 
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Joggers 

Ruiters 

Fietsers 

Wandelaars 

Kinderen 

Dus zichtbaar onder 
controle bij:  
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Los Twijfel 

Vast 

Los of vast? 

In aangegeven 
losloopgebieden 
 
In de vrije natuur 
buiten 
broedseizoen 
 
Op het strand op 
aangegeven 
tijden. 

Bij 
twijfel: 
Vast! 

In de bebouwde kom. 
 
Bij passeren van 
fietsers, sporters, 
wandelaars, 
kinderen, ruiters én 
aangelijnde - en 
werkende honden. 
 
Als uw hond niet 
goed naar u luistert. 
 
Als uw hond 
ongepast gedrag 
vertoont naar andere 
honden of mensen. 
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Laat uw loslopende hond  
nooit naar een 

aangelijnde hond lopen! 
 

• Deze is niet voor niets 
aangelijnd: agressief, 
ziek, loops, kreupel, etc. 

Laat aangelijnde honden 
geen contact met elkaar 

maken! 

• Dit zorgt voor onnodige 
spanning bij de honden, 
met agressie tot gevolg. 

Aangelijnde honden  
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Vraag eerst toestemming aan de eigenaar of de 
honden met elkaar kunnen spelen 

Grijp in als het spel te ruw wordt 

Grijp in als een hond angstig is  of  
achterna gezeten wordt 

Doe geen balspelletjes in een groep  
(vreemde) honden! 

Niet elke hond wil met andere honden spelen! 

Niet elke eigenaar wil dat zijn hond 
met andere honden speelt – respecteer 

dit. 

Spelen 
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Kent u de lichaamstaal van uw hond? 

Hondentaal 

Vinden de 
honden het 
spel  leuk? 

Is het spel te 
ruw? 

Is uw hond 
angstig? 

Ziet u 
het 
verschil ? 

Hoe laat de 
hond angst 
of agressie 
zien? 

Is uw hond 
agressief? 

Hoe 
herkent u 
stress bij uw 
hond? 

Wat zijn 
kalmerings
signalen? 
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Hondentaal 
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Hulphonden Blindengeleidehonden 

Politiehonden 
Honden waar mee getraind 
wordt door eigenaren 

Werkende honden 
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Zo zorgen we met elkaar voor minder ergernis en meer tolerantie  

Ruim als dat gewenst is de poep op 

Zijn er geen uitlaatzones: wees wijs waar uw hond plast/poept   

Laat uw hond uit op plaatsen waar het mag 

Hondenpoep is ergernis nummer 1 in Nederland 

Hondenpoep 
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Een tolerante, veilige en vriendelijke 
samenleving voor ons en onze honden maken 

we samen.  
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Deze hondenetiquette is 
samengesteld door: 

Renate Steinfort 

 Life Coach Company 

 www.lifecoachcompany.nl 

 

 

 Jennifer de Jongh 

 Hulphonden Voor Autisme  

 www.hulphondenvoorautisme.nl 
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