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Informatieboek over honden in Nederland en 

zwerfhonden in het buitenland. 
 

Waarom dit boekje?  

Om jou te vertellen over honden. Hoe een hond leeft, wat een hond nodig 

heeft en hoe een hond ‘denkt’.  

Het gaat over honden in Nederland en over honden in het buitenland, over 

zwerfhonden die je vast wel eens op vakantie gezien hebt en vooral over: hoe 

kunnen we de zwerfhonden helpen!  

Wij allemaal, jij en ik, kunnen iets of heel veel doen om de zielige 

zwerfhonden minder zielig te laten zijn. Help je mee? 

 

 

©De tekst van dit boek mag vrijelijk gebruikt worden, mits met vermelding van de auteur & 

www.animalfoundationplatform.nl en na toestemming via carienradstake@stray-afp.org.  

 

  

http://www.animalfoundationplatform.nl/
mailto:carienradstake@stray-afp.org
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Nederland - hondenland 
Nederland is een echt hondenland – in bijna 20% van de huizen is een hond 

onderdeel van het gezin. Dat zijn in totaal zo’n twee miljoen honden!  

Logisch, want met een hond kun je heerlijk spelen, rennen maar ook  lekker 

languit tv kijken op de bank.  Je hond is ook een maatje die altijd klaar staat 

voor je . Het maakt hem niets uit of je praat of niet praat, als je er bent voor 

hem is hij er ook voor jou!  

Het is zelfs zo dat kinderen gezonder kunnen zijn als ze een hond hebben. Dat 

is officieel onderzocht en bewezen. Kinderen met een hond hebben  minder 

vaak oorontstekingen en ze gebruiken minder antibiotica. Grappig, want 

soms denken mensen dat een hond juist ‘vies’ is.  

                       

‘In een perfecte wereld heeft iedere hond een thuis 

…. en ieder huis heeft een hond’. 
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Goed zorgen voor je hond 
Als je een hond hebt is het wel zo fijn als er goed voor gezorgd wordt.  Een 

hond heeft eten nodig en water en ook een droge plek om te slapen. Een 

hond is heel erg gemakkelijk en past zich snel aan ons aan. Zo eet de ene 

hond maar één keer per dag en een ander twee of zelfs drie keer. Een hond 

heeft een heel ander darmstelsel dan wij mensen. Wij mensen zijn gewend 

om alles te eten: groenten, brood en pasta en vlees of vleesvervangers. Een 

hond kan ook heel verschillend eten – afhankelijk van wat de eigenaar de 

hond te eten geeft. Zo krijgen sommige honden alleen brokken – dat is 

gemakkelijk en schoon voor de eigenaar. Een andere hond krijgt door de 

eigenaar zelfgemaakt eten of eet met de pot mee. Wist je dat met de pot 

mee-eten voor honden vroeger heel gewoon was? En vroeger is nog niet zo 

lang geleden; jouw oma of overgrootvader deed dat nog zo. Sommige 

honden eten ook speciaal blikvoer voor honden en andere eten weer 

geweekte brokken of diner.   

 
Doordat de hond zich zo gemakkelijk aan mensen aanpast, is een hond 

dichtbij mensen gaan leven. Hoe een hond leeft, hangt weer af van in welk 

land we zijn. Zo leven honden in Nederland vooral binnenshuis, maar in 

Turkije, Griekenland of Marokko weer buitenshuis. Soms wordt een hond 

gezien als grote vriend, soms als werkdier, soms als kind en soms als 

ongedierte. Hoe men omgaat met een hond is verschillend en hangt ook af 

van cultuur, geloof, land van herkomst en klimaat.  

 

Een hond heeft geen wc in huis, daarom moet een hond naar buiten 

(uitgelaten worden) om zijn plas en poep kwijt te raken. Soms vinden mensen 

het vervelend om de hond uit te laten, en zeker als het slecht weer is, 

misschien jij ook wel? Als dat zo is helpt het om je voor te stellen hoe het 
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voelt als je moet plassen of poepen en je mag niet naar de wc. Niet fijn hè! 

Daar komt nog eens bij dat een hond zich heel ongelukkig voelt als hij binnen 

iets gedaan heeft;  hij bevuilt zo zijn eigen ‘nest’.   

            
 

In Nederland horen de hondenbezitters de poep van hun hond op te ruimen. 

Dus is het wel zo handig om zakjes mee te nemen als je de hond uitlaat. In 

sommige gemeenten krijg je zelfs al een boete als je buiten loopt met de 

hond en je hebt geen zakjes bij je. Een hond kan eigenlijk nooit te vaak 

worden uitgelaten – alleen maar te weinig. Een hond moet zijn energie kwijt 

kunnen tijdens het uitlaten. Zo is het voor een hond niet zo leuk om elke dag 

hetzelfde rondje te lopen – een hond snuffelt graag en wil nieuwe dingen 

ruiken en beleven. Elke dag een andere route lopen vindt je hond echt leuk!
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Een hond is liever niet in zijn eentje 
Eigenlijk leeft een hond het allerliefste in een groep – dat heet een roedel. 

Net als het dier waar de hond van afstamt, de wolf.  In een gezin zijn de 

mensen die in hetzelfde huis wonen de roedel.  De hond is het liefste de hele 

dag bij jou! Net als voor jou is het voor een hond eigenlijk ook niet goed om 

de hele dag alleen te zijn. Honden laten dat soms ook duidelijk zien door heel 

hard te janken (= huilen) of dingen kapot maken omdat ze zo zenuwachtig 

worden van alleen zijn. Heel vaak doen mensen ook dingen die eigenlijk niet 

goed zijn als ze alleen en daardoor niet gelukkig zijn. Honden zijn echt 

ongelukkig als ze lang alleen thuis zijn – daarom zijn ze ook zo blij als jij weer 

thuis komt!  Een jonge hond (pup) kan niet langer dan twee uur alleen zijn. 

Een volwassen hond heeft na vier uur alleen zijn het wel weer gezien… 
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Wie zorgt voor mij? 
Een hond heeft verzorging nodig. Bijvoorbeeld door goed op hem te letten of 

hij niet ziek is of een ontstoken oor of vieze ogen heeft of uit zijn bek stinkt 

(dan heeft hij last van tandsteen en moet hij naar de dierentandarts) of 

ergens een wond heeft of….nou ja, net zoals mensen die bij elkaar wonen 

ook op elkaar letten.  

 

Want als je ziek bent, dan moet je verzorgd worden. Dat is ook zo bij een 

hond. Alleen kan een hond niet zeggen dat hij ziek is: dat moet jij zien als zijn 

verzorger. Een hond zegt het wel hoor, maar dan in gedrag: hij ligt meer te 

slapen, wil niet zo graag spelen of eet niet zo goed of niets meer of hij drinkt 

niet of juist heel veel.   
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Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! 
Het is niet zo gemakkelijk om te zien hoe een hond zich voelt. Dat moet je 

leren door te kijken naar de lichaamstaal van de hond.  

Kan jij op de plaatjes zien, hoe deze hond zich voelt? Je kunt kiezen uit:  

blij, bang, boos en ontspannen. 
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Deze hond is ontspannen en voelt zich 

goed. Als het je eigen hond is, kun je hem 

rustig aaien onder de kin. Als de hond van 

iemand anders is, dan kun je vragen of je de 

hond onder de kin mag kriebelen. De hond 

is waarschijnlijk wel nieuwsgierig naar jou 

en wil vast aan je ruiken.  

 

Deze hond is erg bang. Dat zie je aan de 

staart tussen zijn benen en de hond 

probeert zich kleiner te maken door in 

elkaar te zakken. Aankijken vindt deze hond 

lastig. Je helpt hem het meeste door net te 

doen alsof je hem niet ziet en negeert. 

Deze hond is blij. Zijn lijf is ontspannen 

terwijl zijn staart kwispelt en hij zegt: hallo, 

ik vind je lief, wil je met mij spelen? Als zijn 

lijf strak staat kan het toch zo zijn dat hij 

kwispelt. Dan is hij vooral opgewonden en is 

het beter om hem te negeren.   

 

Oei, deze hond is boos. Hij laat zijn tanden 

zien en staat strak. Misschien gromt hij wel. 

Zijn staart is omhoog en hij zegt eigenlijk 

dat hij gaat bijten als je dichterbij komt. Kijk 

deze hond niet aan, loop niet weg maar blijf 

rustig staan tot deze hond is doorgelopen of 

zijn baas hem meeneemt. 
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Bang van honden? 
Er zijn meer mensen bang van honden dan je zou verwachten. Als iemand 

bang is voor honden is het belangrijk om na te gaan hoe dat komt. Misschien 

omdat een hond kan bijten? Dan is het goed om te weten dat een hond nooit 

bijt zonder dat hij waarschuwt. En dat moet je natuurlijk wel leren zien aan 

de lichaamstaal van een hond, want een hond kan niet praten zoals jij en ik.  

Een hond geeft zogenaamde ‘signalen’ af waarmee hij zegt: dit vind ik niet 

leuk – stop daarmee!  Als je niet luistert of als je toch doorgaat, dan kan de 

hond gaan grommen of bijten.  

 
 

Er zijn aardig wat misverstanden over hondengedrag omdat mensen honden 

lang niet altijd begrijpen. Zo denken veel mensen dat een kwispelende 

hondenstaart altijd betekent dat een hond het naar zijn zin heeft. Maar dat is 

niet altijd zo. Een zwiepende staart kan ook laten zien dat de hond geïrriteerd 

of opgewonden is. Dat is vergelijkbaar met een mens die zijn vuist balt. Je 

gaat dan niet meteen slaan, maar als je een vuist maakt bedoel je wel: ik vind 

dit niet leuk, kappen nou! Bij een hond moet je op combinaties letten van 

signalen van bijvoorbeeld de staart met de stand van de oren en of de hond 

zijn tanden laat zien of het wit van de ogen.  
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Hondenrassen 
Sommige mensen willen dat honden er op een bepaalde manier uitzien, 

volgens bepaalde ‘kenmerken’ van een ras – zogenaamde rashonden. Er zijn 

wel  400 rassen. De rashonden verschillen in grootte maar ook van oren, 

ogen, vacht en staart. Er zijn allerlei soorten staarten: lang of kort, dik of dun, 

met veel haar of bijna kaal, rechtop  of hangend, steil of in een  krul.   

 

Wist je dat sommige kenmerken soms heel vervelend zijn voor de honden 

zelf? Zo zijn er hondenrassen die hele platte neuzen hebben, waardoor ze 

altijd benauwd en verkouden zijn door de te korte neus. Er zijn honden die 

zoveel huidplooien hebben, dat ze altijd ontstekingen hebben met kriebel en 

jeuk. Of er zijn rassen die zo gemaakt (gefokt heet dat) zijn, dat de honden 

slechte heupen hebben en veel pijn hebben daardoor. Of dat honden te 

kleine schedels hebben, waardoor ze altijd hoofdpijn hebben.  

Best raar eigenlijk he, dat dieren gefokt worden op hun uiterlijk waardoor ze 

ongezond gemaakt worden. Het is maar goed dat je ouders jou niet om je 

uiterlijk hebben uitgekozen toch? 
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Mens-hond omgangsregels 
Honden zien alle kinderen onder 12 jaar als een pup. En pups moet je 

opvoeden – dat is het instinct van elke hond. Sommige honden zijn wat 

strenger dan anderen. Maar voor allemaal geldt dat de hond vindt: alle 

kinderen jonger dan 12 jaar moeten luisteren en doen wat ik zeg. Het lastige 

daaraan is, dat een hond  anders denkt dan wij mensen en een hond laat ook 

anders weten wat hij wil dan wij mensen. Daarom is het zo belangrijk dat je 

altijd je vader of moeder bij je is als je bij je hond bent. Die kunnen dan goed 

uitleggen wat er gebeurd. En er zijn een paar spelregels waar jij je aan moet 

houden als je met een hond omgaat. Als je je aan die regels houdt, kan er 

nooit wat gebeuren. Dus leer ze maar heel goed uit je hoofd!  

 

1. Als je een onbekende hond ziet, ook al heb je zelf een hond, vraag 

eerst of je de hond mag aaien. Sommige honden vinden aaien door 

vreemden niet prettig – zelfs niet als jij het bent! 

2. Als je een hond in de ogen kijkt of aanstaart, ziet die hond dat als iets 

brutaals. Honden kijken elkaar bijna nooit direct aan – let maar eens 

op bij honden om je heen. Kijk een hond dus nooit recht in de ogen! 

Dat lijkt moeilijk, maar mensen kunnen ook kijken door ‘langs’ een 

hond te kijken. Dan zie je toch alles, maar je staart niet in ogen.  

3. Rennen is voor een hond jagen. Als je op een hond afrent,  denkt de 

hond dat je hem wilt opjagen en dan kan hij zich bedreigd voelen en 

gaan bijten. Voor honden is het angstig als je recht op ze af rent. 
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4. Als je juist wegrent van een hond, denkt de hond dat hij je kan 

achtervolgen als een prooi. Dat kan als een spelletje beginnen, maar 

je kunt ook bang worden van een grote hond die achter je aanrent.  

5. Omhels de hond niet door je armen om zijn hals te slaan, maar geef 

hem een aai op de rug of kriebel hem onder de kin. Als je een hond 

omhelst met je beide armen, dan kan hij zich gevangen voelen en dan 

zou hij zich weleens kunnen gaan verdedigen. 

6. Je mag nooit op de kop van een hond aaien, maar alleen op de borst 

of hals. Veel honden vinden aaien over de kop niet prettig, ze kunnen 

ervan schrikken en ze kunnen denken dat jij de baas wilt spelen.  

7. Spelen met je hond is leuk. Doe echter geen trek- of stoeispelletjes 

met je hond, zoals bijvoorbeeld aan een flosstouw trekken. Voor de 

hond is dat geen spelletje maar meten wie er de baas is. Als je hond 

wint en de floss van je afpakt, denkt je hond: ik heb gewonnen en ik 

ben de baas! Dat is niet goed voor jou maar ook niet voor je hond.  

8. Je hond is geen broertje of zusje met het spelen en je moet echt 

zorgen dat je anders met je hond speelt dan met je vriendjes. Zo 

moet je bijvoorbeeld nooit op de hond gaan liggen – dat kan hem pijn 

doen. En laat de hond ook niet op jou liggen, want dan denkt de hond 

dat hij jouw baas is. Dat heet ook weer instinct.  

9. Als een hond  eet,  mag je hem niet storen en al helemaal zijn eten 

niet afpakken of zo. Blijf uit de buurt van de voerbak,  van kluiven en 

ander voedsel , de hond zou ze kunnen gaan verdedigen en jou willen 

aanvallen omdat hij denkt dat jij zijn eten gaat opeten. Stel je voor, je 

zit achter een bord patat met en dan pakt iemand dat van je af. Zelfs 

al is dat je zus, je wordt vast heel boos en pakt het eten terug. Dat 

doet een hond ook en die kan je dan bijten. Logisch eigenlijk he? 

10. Laat een slapende hond lekker slapen. Een plots wakker gemaakte 

hond kan schrikken en per ongeluk gaan grommen of bijten. Denk 

maar aan jezelf; je bent lekker aan het dromen en middenin de nacht 
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wordt je wakker gemaakt…. misschien schrik je je een hoedje of 

wordt je boos omdat je zo lekker aan het dromen was. 

 

11. Ga niet in de mand of op de slaapplaats van de hond liggen. Deze 

plek is echt voor de hond zodat hij zich kan terugtrekken en rust 

nemen als hij dat wil. Als je je hond dan niet met rust laat kan de 

hond boos reageren. Dat gaat heel  snel omdat er op dat moment 

geen ruimte is voor de hond om weg te lopen. Hij ligt in zijn mand en 

kan geen kant op dus is er maar een mogelijkheid. Oeps!  De 

slaapplaats van je hond is eigenlijk hetzelfde als jouw eigen kamer. 

Soms wil je gewoon even op jezelf zijn en met rust gelaten worden. 

Dat geldt ook voor je hond. 

12. Als er een probleem is met je hond, los dat dan niet zelf op, maar 

vraag je ouders erbij.  Als je hond speelgoed van jou heeft afgepakt 

wat je terug wilt hebben, vraag dan hulp en ga het niet zelf 

terugpakken. Als de hond niet doet wat je wilt, ga dan niet lopen 

schreeuwen of aan de hond trekken. Vraag je ouders erbij om je te 

helpen. Zo ben je heel slim bezig en zal je hond je nooit bijten!  
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Kettinghond  
In het buitenland leven honden heel anders dan hier in Nederland.  De 

meeste honden leven in de warmere landen niet binnen, maar buiten. Soms 

mogen ze alleen op het erf, soms ook op het terras of veranda, soms zitten ze 

aan een ketting met of zonder een hok en soms leven ze op straat en kijkt de 

eigenaar nauwelijks naar ze om. Dat is niet fijn om te zien en het bederft 

waarschijnlijk je vakantieplezier helemaal.  

Een hond aan de ketting is een vreselijk leven voor een hond. Van nature 

moet een hond lekker kunnen rennen en spelen en scharrelen en wandelen 

en snuffelen. Aan een ketting kan dat helemaal niet. Je kunt een paar meter 

vooruit, een paar meter achteruit en een paar meter naar de zijkant. Elke 

millimeter van dat terrein ken je als hond door en door. Er gebeurt nooit wat, 

nooit wat nieuws te snuffelen, nooit een andere hond om mee te spelen…. 

alsof jij in een toilet zou worden opgesloten. Ik zou me dood vervelen. 

Wist je trouwens dat er in Nederland ook nog best veel kettinghonden zijn? 

Dat zou toch eigenlijk niet mogen he…?! 
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Zwerfhonden – heel veel zwerfhonden 
Maar het kan ook nog erger: er zijn ook heel veel honden in de wereld die 

helemaal geen verzorging hebben. Van wie niemand ziet of ze ziek zijn en die 

helemaal niemand verzorgd omdat ze van niemand zijn. Deze honden leven 

op straat en heten zwerfhonden. Je hebt ze vast wel eens gezien in het 

buitenland op vakantie.  Ze krijgen geen eten en moeten dat zelf zoeken. Ze 

krijgen geen water en moeten dat zelf zien te vinden. Als ze ziek worden, 

krijgen ze geen medicijnen of verzorging en moeten ze maar uit zichzelf beter 

worden. Juist omdat ze vaak al honger en dorst hebben, gaan er heel veel 

zwerfdieren dood door ziekte. Stel je dat eens voor dat je niemand op de 

wereld had die van je hield en niemand die voor je zorgt als je ziek bent – dat 

zou echt niet leuk zijn!  

Daarom bestaat de stichting Animal Foundation Platform, afgekort AFP. Dat 

is Engels voor: ‘dieren spreekbuis’.  Wij van AFP, doen er alles aan om het lot 

van deze zwerfdieren te verbeteren. Door van alles te doen, zoals het 

uitgeven van dit boekje, zodat jij alles weet van (zwerf)honden. En vooral: 

zodat je weet hoe je die zwerfhonden kunt helpen! 

 

Denk je dat je ouders ons willen helpen?  Vertel ze dan van onze website: 

www.animalfoundationplatform.nl of www.stray-afp.org. Samen gaan we het 

zwerfhondenleed de wereld uit helpen! Doe je mee? 

o Nee   

o Ja    

http://www.animalfoundationplatform.nl/
http://www.stray-afp.org/
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In Nederland hebben we eigenlijk geen zwerfdieren. Er wordt wel eens een 

hond achter gelaten of aan een boom gebonden, maar dan wordt de hond 

bijna altijd wel opgenomen in een asiel en zorgen ze daar voor de hond.  Tot 

er een nieuw baasje voor de hond komt.  

Er zijn op de wereld wel 650 miljoen honden, waarvan geschat wordt dat 

hiervan 350 miljoen zwerfhond zijn.  Dat is niet te snappen zoveel  he?  

Weet je hoe het komt dat er zoveel honden zijn? Omdat mensen niet zorgen 

dat de vrouwtjes honden geen pups krijgen. Elke teef (zo heet een vrouwtjes 

hond) krijgt per jaar twee nesten van gemiddeld acht pups. De helft van die 

pups zijn ook weer teef. Die vier vrouwtjes pups groeien op en krijgen ook 

weer pups. En die krijgen ook weer pups die opgroeien en zo gaat het maar 

door…. Ga maar eens berekenen hoeveel kleine hondjes één papa- en mama- 

hond in tien jaar in totaal kunnen krijgen: 

16 – 32 – 48 – 60 – 76 – 92 – 108 – 124 – 140 – 156 

Maar dat is nog niet alles…..want alle kleine hondjes worden groot en de 

teven (vrouwtjes) ervan krijgen ook zoveel pups……….pfff, kun jij het nog 

berekenen?  
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Waarom veel zwerfhonden dood gaan …. 
Nou is op zich een pup of een nestje pups heel erg schattig en leuk en lief en 

gezellig en………  Maar de ellende van zoveel pups is: het zijn er veel te veel! 

Er is niet genoeg eten en drinken voor allemaal en er zijn niet genoeg mensen 

om voor de honden te zorgen als ze ziek zijn. Daarom gaan de meeste 

hondjes dood van honger of dorst. Of ze worden ziek en niemand gaat met ze 

naar de dierenarts om ze beter te maken en dan gaan ze ook dood. Of ze 

worden aangereden, hebben allerlei wonden en weer gaat niemand met ze 

naar de dierenarts en ook deze honden gaan dood. Dus van al die geboren 

honden gaan de meeste dood en dat is iets waar we met elkaar wat aan 

kunnen doen. 

 

   

 

Daarom is het zo superbelangrijk dat wij mensen ervoor zorgen dat honden 

geen kleine hondjes meer kunnen krijgen – castreren  noemen ze dat. De 

dierenarts opereert de reuen en teven dan zodat de honden geen pups meer 

krijgen. Zo’n operatie is eventjes niet zo tof, maar zorgt er wel voor dat er per 

hond duizenden dieren niet meer zielig zijn of dood gaan omdat ze moeten 

gaan zwerven.  Dus ja, dan toch maar wel  opereren, vindt je niet?  
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Zwerfhonden en voedsel 
Zwerfhonden komen op straat aan voedsel door te zoeken naar etensresten 

van mensen. Zwerfhonden en zwerfkatten gaan soms bedelend langs de 

restaurants op zoek naar een stukje brood. Veel landen kennen geen 

vuilnisbakken of vuilnisemmers, maar laten vuil open en bloot of alleen in 

een vuilniszak op straat liggen. In India bijvoorbeeld wordt heel veel vuil op 

straat gegooid aan de kant van de weg – waardoor je altijd honden (en 

koeien) ziet scharrelen op zoek naar voer. 

 

Waar veel vuil en rest-eten op straat ligt, leven veel zwerfdieren. Is je dat al 

eens opgevallen als je op vakantie bent?  

Voor elk land geldt; als je iets wilt doen aan zwerfhonden, moet je zorgen dat 

er geen voer op straat te vinden is. Want meer rondslingerend voer, zorgt 

voor meer honden, meer nesten pups en daardoor nog meer hondenleed.  

Dat is even wennen misschien, maar zwerfdieren moet je dus juist geen 

voedsel geven. Want meer voedsel zorgt voor meer zwerfdierenleed.  
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Zwerfhonden verminderen 
Er zijn veel mensen die heel graag de zwerfhonden willen helpen. Dat doen 

ze door het naar Nederland halen van honden en te zorgen dat ze hier een 

goede baas krijgen. Misschien heb je zelf ook een buitenlandse hond? 

Prachtig werk en heerlijk om een buitenlandse hond een thuis te geven maar  

er zijn nog 350 miljoen honden (min die ene hond dan) die een baasje 

zoeken. Waar gaan we die allemaal laten in Nederland?  

We kunnen ook al die 350 miljoen honden opsluiten in asielen. Dat kost wel 

heel veel asielruimte en geld. Maar nog belangrijker: hoe leuk is het leven 

voor een hond in een hok als je gewend bent om vrij rond te scharrelen op 

straat? Van de vrije buitenlucht naar een klein hok. Ik denk niet zo leuk… 

Animal Foundation Platform is erg voor het in het land zelf oplossen van het 

zwerfdierenprobleem. Door mensen te vertellen dat het slim is om zoveel 

mogelijk honden te castreren waardoor de honden geen pups meer kunnen 

krijgen.  Daarom is ons idee: als je een zwerfdier wilt helpen op vakantie, dan 

ga je ermee naar de dierenarts om het dier te laten helpen. Dat voorkomt 

leed van niet alleen deze hond, maar ook van alle tientallen en honderden 

pups die dit zwerfdier anders had gekregen!  

Bovendien: gecastreerde (dus teven en reuen) honden zorgen er ook voor 

dat er op straat minder gevochten wordt  omdat op die manier dieren 

onderlijk geen ruzie meer maken. Dan gaan de dieren in groepen leven en is 

het voor mensen ook prettiger om met honden te leven – zonder overlast. En 

dat zorgt er dan weer voor dat mensen de honden minder zullen opjagen, 

wegjagen of soms zelfs pijn doen!  
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Wat ik allemaal kan doen! 
Ben je een beetje verdrietig geworden van deze informatie? Dat snap ik heel 

goed. De wereld is niet altijd leuk maar…… je kunt er zelf wel veel aan doen 

om te zorgen dat de zwerfhonden het beter krijgen.  

Hoe? Door deze dingen elke keer te doen: 

 

1. Alle honden hebben het nodig om verzorgd te worden en om dat 

te kunnen doen moet je van ze houden (dat noemen ze wel 

vitamine L van Liefde).  

 

 
 

2. Ga met alle honden om door de hondengedragsregels heel 

precies en altijd te volgen.  Als je vrienden niet weten hoe dat 

gaat, vertel het ze dan.  

 

 

 

3. Zorg ervoor dat honden de dingen krijgen die ze nodig hebben: 

eten, drinken, schuil- en slaapplek, een speelkameraad en 

minstens viermaal per dag uitlaten.  
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4. Als je een hond in nood ziet: doe er dan wat aan! Geef het door 

aan je ouders en help de hond door naar een dierenarts te gaan 

en hem te laten castreren. Sluit ook je ogen niet als je op 

vakantie bent – daar kun je vaak heel veel doen voor de 

buitenlandse zwerfdieren. Ik droom van een wereld zonder 

zwerfhondenleed en hoop dat jij die droom met mij deelt! 

 

5. Kijk op onze site (www.animalfoundationplatform.nl ) en zoek de 

kleurplaten op of lees interessante dingen. Vertel volwassenen 

dat ook zij heel veel informatie kunnen lezen op onze website. 

 Ik zeg: doen!! 

Je hebt door dit boekje te lezen superveel geleerd over honden en 

zwerfhonden. Gooi dit boekje niet weg, maar bewaar het zodat je dingen nog 

eens kunt nalezen als je ze vergeten bent. En ook gaaf: geef het boekje te 

leen aan iemand die nog niet zoveel over honden weet als jij.  

http://www.animalfoundationplatform.nl/
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Help je ons de zwerfdieren helpen? 
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Hoe kun je de zwerfhonden verder helpen? 
Verder op in dit boekje staat een kleine test, zeg maar een examen.  Zou je 

voordat je dat gaat maken eerst willen beloven een vriend te willen zijn van 

zwerfhonden?  Dat beloof je door ook je naam en handtekening te zetten als 

je het eens bent met deze belofte. Dan krijg je twee examens. Als je alles 

onthoudt over honden,  krijg je het diploma ‘hondenkenner’. Als je ook nog 

eens alles onthoudt wat in dit boekje staat over de zwerfhonden, krijg je het 

nog mooiere diploma van ‘zwerfhonden en hondenkenner’.  Voor beide 

diploma’s maak je dan een examen – die wordt officieel wordt nagekeken.  

Als je het examen haalt, krijg je een diploma! 

 

 
 

Net als met ieder examen kun je het beste het gewoon gaan maken voor een 

goede kans van slagen.   Als het nog niet zo lukt: lees het boekje dan nog 

eens door…… 

 

Daarna:  maak eerst het examen voor hondenkenner en daarna het 

aanvullende examen voor zwerfhonden en hondenkenner.  
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Levenslange belofte dat ik een zwerfhondenvriend 

ben! 
 

Ik, ………………………………………………………………………………………….……….(naam),  

geboren op ……………………………………………………………………(geboortedatum), 

begrijp dat : 

1. Zwerfhonden er ook bij horen. 

2. Alle honden, thuis en op straat liefde, aandacht en verzorging nodig 

hebben. 

3. De beste manier om zwerfhonden te helpen zorgen dat er minder 

honden geboren worden. 

4. Als je een hond wilt, je die het beste uit een asiel kunt halen. 

5. Ik de zwerfhonden kan helpen, door iedereen erover te vertellen. 

Door deze belofte te ondertekenen, mag ik meedoen aan het examen 

hondenkenner en zwerfhondenkenner. Met de ondertekening beloof ik me 

te houden aan de gedragsregels voor honden en ik beloof me in te zetten  om 

(zwerf) honden zo goed mogelijk te helpen. 

 

 

…………………………………………………….  …………………………………………. 

Handtekening     datum 
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Examen voor hondenkenner 
Vraag 1   

Hoeveel honden zijn er ongeveer in Nederland denk je? 

a.    100.000 (honderdduizend) 

b. 1.000.000 (een miljoen) 

c. 2.000.000 (twee miljoen) 
 
Vraag 2 
Hoe vaak moet een hond minstens worden uitgelaten per dag? 

a. twee keer 

b. drie keer 

c. vier keer 
 

Vraag 3 
Hoe lang kan een volwassen hond alleen zijn thuis? 

a. een uur 

b. twee uur 

c. vier uur 
 

Vraag 4 

Hoe leeft een hond het liefst? 

a. in een gezin, samen met een andere hond 

b. in het asiel naast heel veel andere honden 

c.  in de buitenlucht in een ruim kennelhok 

 
Vraag 5 
Wat moet je doen bij een bange hond? 

a. net doen alsof de hond niet bestaat 

b. gauw naar hem toegaan om te troosten 

c. de hond omhelzen en hem een dikke knuffel geven 
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Vraag 6 
Wat doe je bij een grommende hond? 

a. je loopt op de hond af om hem te vertellen dat het ok is 

b. je loopt met een boog om de hond heen 

c. je staat stokstijf stil en kijkt de hond niet aan 

 

Vraag 7 

Hoe ‘zegt’ een hond dat hij iets niet leuk vindt? 

a.    de hond zakt door zijn voorpoten met het achterwerk omhoog 

b.    de hond gromt zachtjes 

c.    de hond gaat op zijn rug rollen 

 

Vraag 8 

Welke (stand van) oren bestaat niet bij een hond? 

a. kruloor 

b. tipoor  

c. hangoor  

 

Vraag 9 

Waarom is het fokken van rassen niet altijd leuk voor een hond? 

a. omdat ze gezondheidsproblemen kunnen krijgen 

b. een hond houdt niet altijd van een lange staart 

c. een hond wil in een koud land geen korte vachtharen hebben 

 

Vraag 10 

Hoe kun je honden helpen beter begrepen te worden? 

a. niet, helpen kan simpelweg niet op jouw leeftijd 

b. door  vriendjes uit te leggen wat de omgangsregels zijn 

c. honden moeten leren zich beter uit te uiten 
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Vraag 11 

Wat vindt een hond van jou als je hem recht in de ogen aankijkt? 

a. brutaal – zoek je soms ruzie? 

b. lief – hij gaat vriendelijk terugkijken 

c. raar – hij snapt niets van wat je wilt 

 

Vraag 12 

Wat denkt een hond als je keihard op hem afrent? 

a. leuk, we gaan spelen! 

b. oh help, ik word opgejaagd en ik moet me gaan verdedigen 

c. Hey! Daar komt een prooi aan waar ik achteraan ga 

 

Vraag 13 

Vindt een hond die je met beide armen omhelst dit leuk? 

a. nee, de hond vindt het eng omdat je de baas wilt spelen 

b. ja, het liefste omhelst deze hond jou ook met beide voorpoten 

c. nee, een hond houdt helemaal niet van knuffels of kusjes 

 

Vraag 14 

Hoe wil een hond het liefst geknuffeld worden? 

a. aaien op zijn kop 

b. kriebels op de borst 

c. kriebels op zijn wangen 

 

Vraag 15 

Wat kun je doen als je hond aan het eten is? 

a. naast de bak gaan liggen kijken hoe hij eet 

b. de hond met rust laten, hij eet 

c. de etensbak weghalen, zodat hij straks ook nog wat heeft 
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Vraag 16 

Je hond slaapt in zijn mand. Kun je hem storen? 

a. tuurlijk, ik ga lekker bij hem liggen in de mand 

b. liever niet, alhoewel alle honden het niet erg vinden 

c. nee, elke hond heeft zijn eigen rustplek nodig 

 

Vraag 17 

Wat moet ik doen als ik niet weet hoe ik met de hond moet omgaan? 

a. gewoon doen wat ik denk dat goed is 

b. het overlaten aan de hond, hij weet het het beste 

c. naar mijn ouders gaan en vragen wat ik moet doen 
 
Vraag 18 
Wat zegt een hond als hij met zijn staart kwispelt? 

a. de hond is blij of geïrriteerd 

b. de hond is altijd vrolijk en blij 

c. de hond bedoelt daar helemaal niets mee 

 
Vraag 19 
Waarom zijn de gedragsregels in de omgang met honden zo belangrijk? 

a. anders weet een hond niet zo goed hoe hij zich moet gedragen 

b. anders weten mensen niet hoe ze met een hond moeten omgaan 

c. omdat mensen nou eenmaal overal regels voor hebben 

 

Vraag 20  

Wat wordt bedoeld met de term castreren? 

a. het onvruchtbaar maken van teven 

b. het onvruchtbaar maken van reuen 

c. het onvruchtbaar maken van teven en reuen 

  



 31                               
 

                                                           Stray-AFP & Dog Research  

Examen voor zwerfhondenkenner 
Vraag 1 

Heeft een kettinghond een leuk leven? 

a. ja hoor, hij is lekker buiten – daar houden honden van 

b. nee, hij kan bijna niets en verveelt zich enorm 

c. ja, hij geniet van de volle zon en de regen 
 

Vraag 2 
Hoeveel zwerfhonden zijn er op de wereld? 

a. 100.000.000 (honderd miljoen) 

b. 350.000.000 (350 miljoen) 

c. 650.000.000 (650 miljoen) 
 
Vraag 3 
Hoeveel pups krijgt één teef (vrouwtjeshond) in vijf jaar?  

a. 16 

b. 48 

c. 80 
 

Vraag 4 
Waarom is het zo belangrijk om honden te castreren? 

a. om het zwerfdierenleed te stoppen. 

b. omdat er niet zoveel mensen zijn om voor de honden te zorgen. 

c. zowel  antwoord a als b is goed. 

 

Vraag 5 

Hoe kan het eigenlijk dat er zoveel zwerfhonden zijn? 

a. omdat mensen niet voor honden zorgen door ze te castreren 

b. honden zo van elkaar houden en kindjes maken 

c. omdat mensen honden zo leuk vinden en ze fokken 
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Vraag 6 

Wat gebeurt er met de meeste zwerfhonden zonder baas? 

a. ze gaan dood van honger, dorst of ziekte 

b. ze leven nog lang en gelukkig en worden heel oud 

c. ze leven korter dan huishonden maar zijn gelukkig 
 
Vraag 7 
Als je een zwerfhond met honger ziet, wat moet je dan doen? 

a. gauw gaan helpen door eten te geven 

b. de hond naar de dierenarts brengen voor castratie 

c. niets, wat kan ik hier nou aan doen 

 
Vraag 8 
Welke site heeft leuke informatie over (zwerf) honden en kleurplaten? 

a. www.animalfoundationorganisation.nl 

b. www.animalfoundationplatform.eu 

c. www.animalfoundationplatform.nl  
 

Vraag 9 

Hoe komen zwerfdieren vooral aan hun voedsel in steden? 

a.  door vuilnis en eten wat mensen achterlaten op straat 

b.  door bij restaurants te gaan bedelen om eten 

c.  ze eten planten en bloemen als voedsel – er is niks anders 

 

Vraag 10 

Wat is het beste om het aantal zwerfdieren te verminderen? 

a.  door ze veilig in buitenlandse asielen op te sluiten  

b.  door er voor te zorgen dat er minder honden geboren worden 

c.  door ze zoveel mogelijk naar Nederland te halen en te herplaatsen 

 

http://www.animalfoundationorganisation.nl/
http://www.animalfoundationplatform.eu/
http://www.animalfoundationplatform.nl/
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Voor na het examen 
He he, dat was nog eens hard werken!  

 

Misschien ben je wel snel klaar met het examen of heb je zomaar zin om een 

puzzel te doen of een kleurplaat in te tekenen. Ga je gang! 
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Verbind de cijfers vanaf 1 tot 41 aan elkaar en kleur de kleurplaat in.  

 
  

http://www.myfreecolouringpages.com/dot2dot/dog-dot-to-dot/dog_dot_to_dot1.htm
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Deze hond wil dolgraag zijn eten opeten.  

Help jij hem door het doolhof heen, zodat hij snel kan gaan smikkelen? 
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Diploma hondenkenner 
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Diploma zwerfhondenkenner
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Antwoorden 
Antwoorden op examen van hondenkenner 

(je mag maximaal zes fouten hebben)  

1. C   6.  C  11.  A  16.  C 

2. C  7.  B  12.  B  17.  C 

3. A  8.  B  13.  A  18.  A 

4. C  9.  A  14.  B  19.  B 

5. A             10.  B  15.  B  20.  C 

Antwoorden op examen van zwerfhondenkenner 

(je mag maximaal drie fouten hebben) 

1. B  6.  A 

2. B  7.  B 

3. C  8.  B 

4. C  9.  A 

5. A             10.  B 

 


