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Inleiding 
Hondenkunstjes zijn een leuke bezigheid en versterken de band tussen 
baas en hond. Met Soeka (een langharige Duitse herder) heb ik de eerste 
stappen gezet met de hondenkunstjes. Ik heb haar eerst het kunstje poot 
geleerd en daarna langzaam steeds meer kunstjes. Op internet kon ik 
weinig informatie vinden over hondenkunstjes. De bestaande boeken 
over hondenkunstjes zijn vooral gericht op doggy dancing. Niet iedereen 
wil graag dansen of naar een hondenschool en alleen voor het plezier 
thuis trainen. Vanuit deze gedachte ben ik dan ook dit boek gaan 
schrijven. Ik heb een begrijpelijk boek geschreven voor mensen die op een 
leuke en ontspannen manier bezig willen zijn met hun hond, maar 
bijvoorbeeld geen goed ritmegevoel hebben voor doggy dancing of alleen 
de kunstjes willen leren. In dit boek staan kunstjes voor de echte 
beginner, zoals zwaaien, maar ook meer gevorderde kunstjes, zoals 
Spaanse galop. Voorop staat het plezier en de samenwerking met je 
hond. 
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In september 2012 is Nero, een zwarte Oudduitse herder, als pup bij mij 
gekomen. Soeka en Nero zijn voornamelijk de modellen in dit boek. Af en 
toe gebruik ik ook andere modellen. 

De hoofdstukken 
In het eerste hoofdstuk staat een stukje theorie over de manier waarop 
een hond leert. Deze theorie is belangrijk bij het aanleren van de kunstjes. 
Als je begrijpt hoe een hond iets leert, kan je het zelf ook toepassen in de 
praktijk. Het volgende hoofdstuk gaat over de benodigdheden bij de 
hondenkunstjes. Na deze theorie volgen de eerste basisoefeningen. Deze 
oefeningen zijn nog geen echte kunstjes, maar zijn wel nodig voor het 
succesvol kunnen uitvoeren hiervan. Hierna volgen de allereerste 
kunstjes, zoals high five. Als de hond de eerste kunstjes beheerst, kan je 
de kunstjes uit het volgende hoofdstuk gaan proberen. Deze kunstjes, 
zoals kiekeboe, zijn voor de gevorderde honden. Als laatste beschrijf ik de 
moeilijkste kunstjes, zoals waaks blaffen.  

  


