Honden in tijden van corona
- In gesprek met hondenkenner Reinier Schot Corona heeft op allerlei manieren invloed op ons leven. Het eigen huis was
al een belangrijke plek, maar is nu nog meer de plek voor veiligheid en geborgenheid en ontspanning geworden. En dat wordt op meerdere manieren
zichtbaar. Zo zijn er heel veel huisdieren bijgekomen. Wist je dat maar liefst
8% van de Nederlandse huishouden tijdens de pandemie een huisdier is gaan
houden en dat nagenoeg de helft daarvan koos voor een hond? Reinier Schot
van dierenpension Teraalst weet als kynoloog veel van honden, hondengedrag en socialisatie en vertelt graag meer over dit bijeffect van corona met
daarbij een aantal tips voor de nieuwe baasjes.

Rocky wil niet
mee naar huis!

de baas is.” En daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Daarom bieden wij
ook puppy care aan. Wij laten een pup
rustig wennen aan ons pension met als
doel een plezierige eerste kennismaking
met de nieuwe omgeving en meerdere
soortgenoten. Zo komt een hond zijn
leven lang met plezier naar ons pension
of onze trimsalon.”

NIET AANGELIJND NAAR BINNEN
Over honden kan Reinier eindeloos
praten. “Toen wij dit hondenpension in
2003 overnamen, ben ik me vanaf begin
af aan gaan verdiepen in de verschillende soorten opvang. Ik heb echt heel
veel pensions bezocht en daar viel een
ding me altijd weer op. Dat elk pension het weer anders doet. Dat vormt ook
gelijk de basis van hoe wij honden willen
opvangen. We doen het op de manier
waarvan wij denken dat die het beste is
voor hond én baas. Eigenlijk selecteren
we aan de voordeur. Nieuwe honden komen hier altijd eerst een dagje op proef.
Dat is gratis. Ons criterium is dat de
hond zelf naar binnen moet lopen. Dus
niet aangelijnd. Ik zie direct of een hond
zin heeft. Wil de hond ook na een derde
keer niet zelf naar binnen, dan zegt hij
in feite: “Ik vind het niet leuk hier.” Als
dat zo is, gaan we in gesprek met de
eigenaar. We zijn daarin echt heel eerlijk
omdat we er altijd vanuit gaan dat het
beste voor de hond, ook het beste voor

HOND MAG HIER HOND ZIJN
In het gesprek benoemt Reinier het een
aantal keer: een hond mag hier hond
zijn. “Daarmee bedoel ik,” vertelt Reinier “dat honden zich van nature thuis
voelen in roedels. We werken hier met
een aantal roedels. Door mijn ervaring
weet ik steeds beter welke honden bij
elkaar passen. Ik kijk daarbij
naar leeftijd, ras en geslacht; maar ook naar
hoe de eigenaar met
de hond omgaat. De
honden spelen en
ravotten met elkaar
in de buitenlucht. In
de roedel dus. Fysiek, maar ook mentaal dagen wij ze uit in
het contact met andere honden. Dat vinden ze
prachtig. We zien dat terug als
de honden het erf opkomen. Ze hebben
zin in een dagje dierenpension. Maar
het is natuurlijk net zo belangrijk dat
honden ook thuis worden uitgedaagd
en zich kunnen uitleven, daar heb ik het
met hondeneigenaren geregeld over.”

Bink gaat weer
naar zijn vriendjes
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Happy heeft
er schijt aan!

ONGEWENST GEDRAG
Door corona is het aantal hondeneigenaren flink toegenomen. Wat voor
impact heeft dat? Reinier: “Veel meer
mensen nemen nu een hond. Omdat
ze meer thuis zijn. Ze hebben die hond
niet genomen om naar een pension te
brengen. Dat is logisch. Maar
straks als alles weer een
beetje normaal is, dan
zal diezelfde hond
misschien wel vaker alleen thuis zitten en ongewenst
gedrag ligt dan op
de loer. De hond
mist de roedel (het
gezin) en gezelschap
om mee te spelen. Juist
daarom kan het toch zinvol
zijn om tijdig goede opvang te
regelen. Ook hebben we gemerkt dat
mensen, omdat ze nu veel thuis werken,
de hond een tijdje niet wegbrengen.
Wat ik regelmatig terug hoor van de eigenaren is dat de hond de opvang echt
lijkt te missen. Je moet goed begrijpen.
Ons pension is voor een hond als een
speeltuin of schoolreisje. Met alle ruimte om te spelen en ravotten met andere
honden. En nogmaals, daar wordt niet
alleen de hond blij van, maar zeker ook
de eigenaar.”

loopt de hond vier belangrijke fasen
waaronder twee socialisatiefasen. Als
hondenbezitter moet je vanaf het begin
een goede opvoeder zijn. Later corrigeren is veel moeilijker. Dus mijn advies:
lees je in en zoek waar nodig hulp en
begeleiding. Hoe eerder hoe beter.”
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TIPS VOOR NIEUWE EIGENAREN
Mede door corona zijn er tienduizenden
honden bijgekomen in Nederland. Wat
betekent dat? Reinier: “Mensen nemen
om verschillende redenen een hond.
Wat ik altijd mooi vind, is dat honden en
baasjes op een of andere manier toch
altijd met elkaar matchen. Voor mij staat
bovenaan dat je de hond in de hond
blijft zien. Tegelijkertijd is de opvoeding
van een hond als de opvoeding van een
kind. Alleen de tijd die je hebt is nog veel
korter. In de eerste zes maanden door-

Reinier vervolgt: “Merk je dat je hond
veel thuis is, zich verveelt en daarom
ook passief wordt, ga dan op zoek naar
oplossingen. Zijn die er niet thuis? Zoek
dan extern naar een opvang die bij jou
past. Zoals ik al eerder zei: elk pension
heeft een eigen aanpak. Laat je goed
informeren en laat je hond een dagje
‘proefdraaien’. Straks als de vakanties
weer beginnen, en iedereen weer weg
kan, zal de vraag naar vakantieopvang
enorm gaan toenemen. Door al voor de
vakanties eens te kijken naar een mogelijke dagopvang, ook al is het maar één
dag in de twee weken, weet je dat je
hond het naar de zin heeft en kan je nu
al afspraken maken. Zo voorkom je dat
je straks met lege handen staat.”

Wil je meer weten
over Reinier
en zijn dierenpension:
ga dan naar
dierenpensionteraalst.nl

