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BAASJE GEZOCHT

HANDBOEK HOND

Hoe harder een mannetjes
brulaap brult, hoe kleiner zijn
ballen zijn, blijkt uit onderzoek.
De mannetjes met grotere
ballen en een kleiner vocaal
orgaan leven in grote groepen
met daarin vijf tot zes mannetjes en de vrouwtjes paren met
alle mannetjes in deze groep.
De mannetjes hebben dus geen
vrouwtje voor zichzelf, maar
moeten de vrouwen delen.
Mannetjes met een groot vocaal orgaan leven in kleinere
groepen met alleen vrouwtjes.

DIERENVRIEND VAN DE WEEK

Grote schrokop

REDDENDE ENGEL

ngrid
Hooijmans
geeft Maggie drie à
vier keer per dag
eten. Het is super dat Maggie vaker dan twee keer per
dag eten krijgt, maar het is
nog altijd niet voldoende.
Katten moeten vijftien à
twintig keer per dag kunnen
eten. Ze hebben een kleine
maag waar slechts een muizenhapje in past en die snel
weer leeg is. Dan krijgen ze
honger! En dat kan leiden
tot schrokken: snel zo veel
mogelijk naar binnen slaan,
alsof de stofzuiger aanstaat.
En ja, dan wordt het soms
braken geblazen, met daarna alwéér een lege maag.
Aangezien braken ook een
medische oorzaak kan hebben, moet het eerst met de
dierenarts worden besproken. Daarnaast kan Ingrid
Maggie op een eenvoudige
en leuke manier uit haar
honger-schrok-braakcirkel
bevrijden door haar te laten
overschakelen op eten uit
puzzels, ook wel intelligen-

■ Interesse? Mail naar
dierenvriend@telegraaf.nl. Hier kunnen ook
vermissingen worden
gemeld.
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Gedragstherapeut Jos Oosting tijdens de roedelwandeling op
Texel. „Lekker los, lekker samen genieten.”
FOTO EDO KOOIMAN

Staart is barometer
nee”, klinkt het rustig, terwijl hij een hond die tijdens
een strandwandeling voortdurend zijn aandacht vraagt
zelfs geen blik waardig gunt.
„Het gaat om een optimale
samenwerking tussen baas
en hond. Daar hoort negeren ook bij. Ik bepaal. En
ook deze lieverd wil niet anders. In een baas ziet de
hond zijn held!”
Ze druipt inderdaad al
snel af en zoekt haar heil bij
een van de andere tientallen

De baas
is de
held

honden, die Oosting regelmatig meeneemt op zijn
roedelwandelingen. „Laat
ze allemaal maar gaan.
Maar let goed op hun houding. Als ze ten opzichte van
elkaar de gebogen houding
aannemen en om elkaar
heen draaien, zegt dat niets,
hoe beangstigend dat ook
overkomt. Als ze van elkaar
wegkijken, willen ze echt
geen ruzie. En als eentje zijn
poot optilt, kan hij niet eens
aanvallen”, legt hij lachend
uit.
Als coach weet hij dat menig hondenbezitter daar
anders over denkt. „Mensen zijn op voorhand al
bang. En die onzekerheid
voelen de honden als geen
ander.” Lekker aan elkaar
snuffelen, zo begint het
meestal. „En dan is de een
bang, staart naar beneden:
die andere hond mag vooral
niet aan mijn poeperd rui-

ken dat ik angst heb. De
baas schrikt, want die ander
lijkt dominant. Maar dat is
de manier waarop honden
nu eenmaal met elkaar omgaan. Die blaffen echt geen
goeiemorgen tegen elkaar.”
Waar een mens communiceert via geluid, zicht, tast
en reuk, doen honden dat op
de eerste plaats met hun
neus, dan met hun ogen en
vervolgens met hun oren.
„En daarbij is hun staart
hun barometer. Kwispelen
zegt niet altijd dat ze blij
zijn, let maar op!”
Dayo en Suri zwaaien onophoudelijk met hun staart.
„Maar de Ridgebacks staan
op scherp…” En ja hoor, in
een onbewaakt ogenblik halen ze uit naar een jonge viz-

la. „Zat er al aan te komen,”
stelt Oosting vast. Jammer
dat de baasjes spontaan proberen de honden met ’geweld’ uit elkaar te halen,
constateert Oosting. „Hoe
eng het ook lijkt, gewoon er
tussen gaan staan, met je
rug naar de aanvallers toe.

■ UITWAAIEN

Bijna overal op Texel
zijn viervoeters meer
dan welkom. Jos
Oosting verzorgt er
niet voor niets wekelijks diverse workshops. De gratis roedelwandelingen zijn
geschikt voor iedereen. „Onzekere honden zie je per strandtochtje groeien.”
www.honden-coach.nl

Klaar!” Hij doet het nog
even voor en de ruzie is
voorbij.
Even later struint het hele
gezelschap weer vrolijk samen verder over het strand.
De tweejarige teckel Grindle probeert tevergeefs nog
een oudere labrador uit te
dagen; jachthond Benthe
heeft alleen maar oog voor
de zeemeeuwen.
Honden
ontspannen,
baasjes ontspannen; Oosting legt tevreden de laatste
kilometers af. „Lekker los,
lekker samen genieten.
Het uiterst hondvriendelijke Texel is daar ideaal
voor. Alles is hier op viervoeters gericht. Zelfs in het
Grand Hotel Opduin liggen
heuse hondenkussens voor
ze klaar na een fikse wandeling. Een echte baas geniet
pas van zijn vakantie als zijn
hond het ook naar zijn zin
heeft!”

tie- of denkspeelgoed voor
katten genoemd.
Voerpuzzels hebben veel
voordelen. Katten eten ze
meestal niet een keer leeg,
zeker niet als ze meerdere
puzzels hebben. Zo hebben
ze nog wat voor later en kunnen ze hun eigen eetmomenten kiezen.
Gooi niet meteen het etensbakje weg; gun Maggie een
paar weken de tijd om een
puzzelpoes te worden. Geef
meerdere puzzels. Zo zie je
vanzelf wat haar persoonlijke puzzelvoorkeuren zijn.
te gaten.

■ Ook dierenvriend van de
week worden? Mail naar
dierenvriend@telegraaf.nl
waarom u of degene die u
aanmeldt hiervoor in aanmerking moet komen.

■ Stel volgende week uw
vraag aan dr. Valerie Jonckheer. Ook een vraag over
hond of kat? mail dierenvriend@telegraaf.nl

GELUKSVOGEL

Eetpuzzels
helpen
voorkomen
dat Maggie
haar eten
weer opbraakt.
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VOGELS VAAK VERBRANDE KROP
Gevaar van te
hete voeding
De Wet Dieren stelt in het
besluit Scheiden van dieren
dat jonge vogels niet met de
hand mogen worden grootgebracht. Toch komen dierenartsen nog regelmatig
vogels tegen met een zogenoemde kropverbranding.
De krop is een soort extra
maag waar het voedsel
wordt voorgeweekt voor het

naar de echte maag gaat en
zit in de nek. „Als een papegaai of parkiet bijvoorbeeld
te hete papvoeding krijgt,
kan de krop verbranden
waardoor er een opening

E

en kattenmens. Dat is
Josien van Altena in
hart en nieren. Ze werkt
als vrijwilliger bij Dierenopvangcentrum Amsterdam,
waar ze helpt om heel bange
of zieke katten er weer bovenop te krijgen. En dat doet
ze met engelengeduld. En een
engeltje is ze ook. Want als
een kat het niet lijkt te halen
en geen rust kan vinden in het
asiel, neemt zij het dier mee
naar huis. „Katten zoeken in
de natuur een plek waar ze
heen kunnen om te sterven,
alleen en zonder prikkels. In
het asiel zijn alleen maar
prikkels! Ik vind dat dieronwaardig. Ik geloof er heilig in
dat ze dan relaxter gaan
hemelen en dat gun ik zo'n
diertje dan.” Soms loopt het
een beetje anders. Eén van de
katten die ’het niet lang meer
zou maken’ was poes Roos. Zij
leefde echter nog twee jaar in
tevredenheid bij Josien!

I

Sikje is een poes van
ongeveer drie jaar.
Ooit kwam zij bij haar
huidige gezin aangelopen en ’kraakte’ daar
de zolder. Sikje was
welkom, maar helaas
vindt ze dat er al te
veel dieren aanwezig
zijn en verblijft zij
sindsdien voornamelijk op zolder. Haar
huidige bazen gunnen
haar een liefdevol
rustig ander thuis,
temeer omdat Sikje
zelf zo graag knuffelt.
De poes zou bij een
andere sociale kat
kunnen, maar liever
geen honden.

H

BRULLERS

KATTENKWAAD

Britse korthaar Maggie
schrokt haar brokjes in
één keer op. Soms spuugt
ze alles weer uit. Is daar
iets aan te doen?

Rustig thuis
nodig

oe gek we ook
met honden lijken te zijn, eigenlijk snappen we helemaal niets van ze. „We willen ze altijd maar laten doen
wat wíj willen. Maar juist
daar komen de meeste problemen van”, stelt Jos Oosting.
Trekken aan de riem, niet
alleen kunnen zijn, agressie, opspringen, bang zijn
voor alles en iedereen; Oosting werkt jaarlijks met honderden viervoeters die volgens hun baasjes ongewenst
gedrag vertonen.
Onlangs verscheen van
zijn hand Door de ogen van
de hond, een handboek voor
iedereen die het beste met
de hond en zichzelf voor
heeft. „Als we de lichaamstaal van een viervoeter beter zouden begrijpen, kunnen veel van deze problemen worden opgelost. En eigenlijk hoeven we alleen
maar naar ze te kijken”, is
zijn boodschap.
En dan is er geen sprake
van dwang of straf. „Wel-

Het gebied rond Tsjernobyl is zeer
in trek bij herten, wilde zwijnen en
wolven. Het is dertig jaar geleden
dat er een explosie plaatsvond in de
kernreactor aldaar. Mens en dier
gingen op de vlucht. Maar de dierenpopulaties hebben zich hersteld.
„Het is heel waarschijnlijk dat er nu
meer wilde dieren in Tsjernobyl
leven dan voor het ongeluk”, vertelt
onderzoeker Jim Smith. „Dat betekent niet dat straling goed is voor
de dieren, maar dat de effecten van
mensen zoals jagen, landbouw en
bosbouw veel slechter zijn.”

Wilt u in januari meedoen met
de nationale vogeltelling? Geeft
u zich dan nu vast op. Dan
houdt Vogelbescherming Nederland u per e-mailnieuwsbrief op de hoogte van het
laatste nieuws. U ontvangt tips
voor het herkennen van uw
vogels en aanbiedingen voor
vogelvoer, silo's en vetbollen. Zo
bent u helemaal voorbereid op
de Nationale Tuinvogeltelling
2016, die plaats heeft op
16 en 17 januari. Aanmelden kan
via vogelbescherming.nl

WIE WIL
SIKJE

door Anita Zijlstra

HERSTELD

VOGELS TELLEN

Pas bij jonge
vogels op met
heet voedsel,
bijvoorbeeld
pap.
FOTO ANP

(kropfistel) kan ontstaan.
Door deze opening kan
voedsel naar buiten lekken”, zegt Yvonne van Zeeland, specialist Vogelgeneeskunde bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht.
Vooral na opwarmen in de
magnetron, zitten in de pap
soms plekken die veel heter
zijn dan de rest.
„Zeker in het begin is het
niet altijd duidelijk dat het
gaat om kropverbranding.
Voordat de kropfistel ont-

staat, kan een jonge vogel
bijvoorbeeld minder gaan
eten of gaan braken, of
duurt het langer voordat de
krop leeg is na een voeding.
Zodra de fistel is gevormd,
valt vaak op dat de veren in
de hals vies worden, omdat
de pap die de vogel krijgt
door de opening naar buiten loopt. Mocht je zulke
symptomen signaleren, ga
dan zo snel mogelijk met het
dier naar een vogelarts of
-specialist”, zegt Van Zeeland.

