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Wanneer honden de kans krijgen, zullen ze in 
kringetjes om elkaar heen lopen. Dat doen ze 
wanneer ze elkaar tegenkomen zonder riem en vrij 
zijn om het op hun eigen manier te doen. Laat je 
hond het ook zo doen wanneer hij bij jou is. Sommige 
honden hebben grote bogen nodig, terwijl andere 
genoeg hebben aan een klein boogje. Laat de hond 
zelf beslissen wat voor hem goed en veilig voelt. Na 
een tijdje, als je dat tenminste wilt, kan hij leren om 
andere honden dichterbij te passeren.

Laat de hond in een bochtje lopen, wanneer er een 
andere hond aan komt. Laat hem niet aan de voet 
lopen, terwijl jij er rechtstreeks op afgaat. Geef hem 
de kans om in een bochtje naar de naderende hond 
te lopen. Wanneer je de lijn slap houdt en de hond 
laat beslissen, zul je zien dat de hond ervoor kiest 
om weg te lopen in plaats van opgewonden te raken.
Loop ook zelf niet rechtstreeks op een hond af, 
maar nader hem in een bochtje. Hoe angstiger of 
agressiever de hond is hoe wijder de boog gemaakt 
moet worden.

Andere kalmerende signalen
Je hebt nu kennis gemaakt met de meest 
voorkomende kalmerende signalen. Er zijn er 
ongeveer 30 en vele moeten nog beschreven 
worden. Ik zal er nog een paar kort noemen, zodat 
je zelf verdere observaties kunt uitvoeren:
 ‘Lachen’, door de hoeken van de mond op te trekken 
en weer terug, of door de tanden te laten zien als
grinniken.
Smakken, Kwispelen, wanneer de hond angst toont 
of iets anders dat duidelijk niets van doen heeft met

blijdschap, dan is het kwispelen geen uitdrukking 
van blijdschap, maar eerder een poging van de hond
om te kalmeren.
Plassen, een hond die zich klein maakt en naar zijn 
baas toekruipt terwijl hij plast en kwispelt laat drie 
duidelijk kalmerende signalen zien, die tegelijkertijd 
ook angstsignalen zijn.

Het gezicht rond en glad maken met de oren plat 
tegen het hoofd om zich te gedragen als een puppy.
(De hond gelooft dat niemand een puppy kwaad 
zal doen.) Sommige honden gedragen zich zelfs 
helemaal als puppies: ze springen wild in het rond 
en maken gekkigheid, wanneer ze een vervaarlijke 
hond in hun buurt ontdekken. Het zou een kalmerend 
effect hebben en dat heeft het vaak ook.

Plat met de buik op de grond liggen. Dit heeft niets 
te maken met onderdanig gedrag, onderdanig 
gedrag wordt getoond wanneer de hond op de rug 
gaat liggen en zijn buik laat zien. Plat met de buik op 
de grond liggen is een kalmerend signaal.

Ontmoetingssituaties
Een ontmoetingssituatie tussen twee vreemde 
honden zal bijna nooit tekenen van onderdanigheid 
of wat dominant gedrag genoemd wordt, vertonen. 
Een ontmoetingssituatie tussen twee honden zal er
gewoonlijk als volgt uitzien:

King en Prince zien elkaar op 150 meter afstand 
en lopen in elkaars richting. Ze sturen – vanaf het 
moment dat ze elkaar zien – boodschappen. Prince 
stopt en staat stil (‘bevriest’) en King loopt langzaam 
verder, terwijl hij vanuit zijn ooghoek voortdurend 
naar de andere kijkt. Wanneer King dichterbij komt, 
begint Prince heftig aan zijn neus te likken, hij draait 
zijn rug naar King, terwijl hij ook aan de grond 
snuffelt. Nu is King zo dichtbij dat hij nog kalmerender 
moet zijn, dus gaat hij in een bochtje lopen, weg van 
Prince, hij doet alles nog steeds heel langzaam en 
nu likt hij ook zijn neus. Prince gaat zitten en kijkt 
weg door zijn hoofd naar de andere kant te draaien. 
Tegen deze tijd hebben de honden elkaar zo goed 
‘gelezen’ dat zij weten of zij naar elkaar toe zullen 

gaan en elkaar zullen begroeten of dat het beter is 
juist uit de buurt te blijven, omdat de situatie anders 
te heftig zou kunnen worden.

Dwing nooit
Dwing honden nooit andere honden te ontmoeten
Laat honden hun taal gebruiken in 
ontmoetingssituaties, zodat ze zich veilig voelen. 
De ene keer zullen ze naar elkaar toelopen en zal 
het goed gaan, maar een andere keer zullen ze het 
veiliger vinden om op een afstand te blijven. Ze 
hebben immers elkaars signalen al lang gelezen, dat 
kunnen ze op een afstand van een paar honderd 
meter, dus is het niet nodig om oog in oog met 
elkaar te staan.

In Canada bedachten hondentrainers die mijn 
lezingen hadden bijgewoond een nieuwe naam voor
deze kalmerende signalen: ‘De Taal van de Vrede’. 

En dat is ook precies wat het is. Het is een taal die 
ervoor zorgt dat honden een manier hebben om 
conflicten te vermijden en op te lossen en op een 
vreedzame manier samen te leven. Honden zijn hier 
experts in. Begin met observeren en je zult het zelf 
zien. Je zult een veel betere band met je hond en 
ook met andere honden krijgen, wanneer je beseft 
wat de hond eigenlijk wil zeggen. Je zult dingen gaan
begrijpen die je eerder niet snapte. Het is niet alleen 
ongelofelijk spannend, maar je leert er ook veel van.

Welkom in de wereld van de hond en de kennis van 
een heel nieuwe taal.

Meer lezen over de taal van honden kunt u in het 
boek Kalmerende Signalen van Turid Rugaas.


