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“Door de ogen van de hond” beschrijft op duidelijke 
en doeltreffende wijze hoe je door professionele 
gedragstherapie een perfecte samenwerking met 
je hond kunt krijgen. 
Het uitgangspunt hierbij is dat je leert begrijpen 
waarom je hond bepaald gedrag laat zien.  
We kijken naar wat hem drijft en wat hij wil bereiken. 
We kijken ernaar “Door de ogen van de hond”.

In vijf delen leer je alles over hondentaal, trainings
technieken en het oplossen van specifiek probleem
gedrag. Hierbij staat de packleadermethode steeds 
centraal, zodat je zonder straf of dwang perfect kunt 
samen werken met je hond of op eenvoudige en snelle 
wijze vrijwel alle problemen met je hond overwint.

Maar ook voor hondenliefhebbers met honden 
zonder ongewenst gedrag is dit boek een regelrechte 
aanrader. Het leert je als een professional naar je hond 
te kijken en hem te begrijpen.  
Daarnaast leer je hoe je jouw hond optimaal kunt 
motiveren, zodat hij ongewenst gedrag achterwege 
laat. Niet omdat dat moet, maar omdat hij het zelf wil. 
Het gevolg is een hond die graag voor je wil werken en 
in jou als baas zijn absolute held en voorbeeld ziet.

Een perfecte samenwerking dus!

 Wat vinden de lezers van dit boek:
 D “ Het enige boek over hondengedrag dat je ooit nodig zult hebben!”
 D “ Geschikt voor amateurs, liefhebbers én professionals.”
 D “ Ik had nooit gedacht dat ik dit gedrag van mijn hond zo snel af zou kunnen leren.”
 D “ Dit is geen boek over hondengedrag, dit is een naslagwerk!”
 D “ Een professioneel boek, geschikt gemaakt voor de gemiddelde hondenbezitter.”
 D “ Een aanrader voor iedere hondenliefhebber, ook voor hen die geen problemen hebben.”
 D “ Prachtige foto’s en helder geschreven, maar ik heb bij het lezen ook vaak gelachen!”

Los hinderlijke gedragsproblemen op, zoals: 
Trekken aan de riem, niet alleen kunnen zijn, onzekerheid, uitvallen, opspringen, 
onzindelijkheid, agressie, vuurwerkangst, overdreven waken, najagen van 
fietsers en joggers, bang voor vreemde mensen en nog heel veel meer! 
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1 Door de ogen van de hond

We gaan in de toekomst door de ogen van de hond kijken: wat vindt hij 
belangrijk? Per slot van rekening willen we hem blijer en rustiger hebben, 
en we willen het ongewenst gedrag afleren. Dan zullen we minstens met 
zijn belangen rekening moeten houden. Weten we immers waarom hij 
iets doet, dan kunnen we aan de oorzaak gaan werken in plaats van aan 
symptoombestrijding te doen.

Daarnaast: als je onvoorwaardelijk van je hond houdt, dan geef je hem wat 
hij belangrijk vindt, en niet wat je zelf belangrijk vindt. 

We gaan ook kijken naar de taal van de hond: wat zegt hij eigenlijk? 
Wat bedoelt hij nu? Maar vooral: waarom doet hij dat?

Tot slot gaan we kijken naar verschillende types ongewenst gedrag en hoe we 
dit kunnen oplossen. 

Let op: Er is nooit een simpele oplossing zónder het neerzetten van 
leiderschap. Zonder leiderschap wordt iedere bemoeienis als storend en 
als bemoeizucht ervaren. Een correctie heeft dan geen zin. Daarnaast zal 
de hond jouw gedrag niet spiegelen: jij bent niet zijn voorbeeld, hij is een 
voorbeeld voor jou! Precies andersom dus.

De opbouw van dit boek:

Deel 1 Introductie

Deel 2 Leiderschap

Deel 3 De packleader-regels

Deel 4 Hondentaal

Deel 5 Oplossen ongewenst gedrag

21  Door de ogen van de hond
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2 Moeten of willen

Door gebruik te maken van de packleader-methode en precies datgene te 
doen wat voor de hond belangrijk is, verschuift het gedrag van een hond die 
bepaald gedrag moet laten zien, naar een hond die bepaald gedrag graag wil 
laten zien.

Ter vergelijking: het opvolgen van een commando door een hond kan op 
twee manieren:
 D Moeten: er staat iets tegenover als iets lekkers, een complimentje, een 

knuffel of (soms) het uitblijven van straf.
 D Willen: de hond volgt het commando op omdat degene van wie hij het 

commando krijgt in zijn ogen de absolute baas is. Hij wil dus graag 
gehoorzamen.

Aan moeten kleven twee belangrijke nadelen:
 D De hond bepaalt zelf of de beloning voldoende is om te gehoorzamen
 D Het gaat nooit vanzelf, iedere keer moet je als baas een beloning in het 

vooruitzicht stellen. En dat zijn hele hondenleven lang.

Bij willen is dat niet aan de orde: hij doet uit zichzelf wat er van hem verwacht 
wordt.

De packleader-methode (zoals in dit boek wordt beschreven) is volledig 
gericht op wat de hond het beste begrijpt: zijn instinct. Het gevolg is dat de 
hond gedrag laat zien omdat hij het wil, niet omdat het moet. Dat betekent 
dat hij graag voor je zal willen werken terwijl je daar nauwelijks energie 
in hoeft te steken. Daarnaast is het resultaat blijvend en vertoont hij het 
niet alleen als er een commando wordt gegeven. Een ander voordeel van 
deze werkwijze is dat de hond veel beter op je gaat letten: jij bent zijn grote 
voorbeeld. 

De packleader-methode is geen kant en klare oplossing, maar het is een 
manier van werken met je hond. De kern van de methode: werken vanuit 
natuurlijk leiderschap, met het vertrouwen en respect van de hond voor zijn 
baas als resultaat.

23  Moeten of willen
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Maar ook voor hondenliefhebbers met honden 
zonder ongewenst gedrag is dit boek een regelrechte 
aanrader. Het leert je als een professional naar je hond 
te kijken en hem te begrijpen.  
Daarnaast leer je hoe je jouw hond optimaal kunt 
motiveren, zodat hij ongewenst gedrag achterwege 
laat. Niet omdat dat moet, maar omdat hij het zelf wil. 
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