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Beste leden

Inmiddels zijn we al weer na de zomervakantie en 
blijkt het dat we nog even een aantal activiteiten 
in de ijskast moeten plaatsen. Als bestuur willen 
we geen onnodige risico’s lopen met de organi-
satie van activiteiten. Examens, wandelingen en 
ook testen willen we even zo weinig mogelijk la-
ten doorgaan. Ook onze altijd zo gezellige show 
willen we in 2020 niet door laten gaan. De reden 
hiervan zal iedereen begrijpen. Laten we maar 
even geen onnodige risico’s lopen is onze visie.

De lessen in Tilburg gaan op aangepaste wijze 
door. In Goch gaan ook de speciale Boxerafrich-
tingslessen door. Erik Fick kan hierover ale info 
geven.
Heeft u een hond die aangekeurd moet worden 
voor de fokkerij dan kan dit in overleg met Kees 
van Gorp of met Erik Fick van de gedragscomis-
sie.

Ook blijft het onze wens “een eigen ledenportaal” 
voor onze site te hebben. Dhr. Harjan Hofkens 
werkt hieraan zoals we hem vorig jaar gevraagd 
hebben. 
We kregen er enkele nieuwe leden bij. Deels met 
honden van een andere vereniging deels vanuit 
fokkers van onze vereniging. We heten de nieuwe 
leden hartelijk welkom.

Het lijkt soms of we in deze coronatijd helemaal 
niets doen maar schijn bedriegt. Weinig naar bui-
ten treden betekent niet dat we niets doen. We 
zijn nog steeds organisatorisch aan de slag. Nu 
niet zichtbaar maar belangrijk voor de toekomst. 
Ik hoop dat u geniet van ook deze weer met zorg 
gemaakte uitgave van ons blad.

Kees van Gorp, uw voorzitter
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Dit gebeurt een paar avonden achter elkaar. 
Je hebt dan inmiddels geleerd niets meer te 
zeggen. Maar vind je die persoon nu minder 
eng? Waarschijnlijk niet. Integendeel, waar-
schijnlijk vind je het nog veel minder prettig 
om hem tegen te komen, want je voelt al wel 
aan dat je partner scherp in de gaten houdt 
of je weer iets gaat zeggen. Is de band met 
je partner beter geworden? Nee, want die 
heeft je niet geholpen maar is steeds boos 
op je geworden.

Nu zijn honden natuurlijk geen mensen, 
maar uit wetenschappelijk onderzoek is 
inmiddels al heel vaak gebleken dat ze wel 
degelijk emoties hebben die te vergelijken 
zijn met de emoties die wij mensen hebben. 
En juist omdat honden vooral leren door 
verbanden te leggen en niet zoals wij din-
gen kunnen beredeneren, ontstaat dit soort 
situaties snel.

Waarom is grommen dan zo belangrijk?
We horen het allemaal wel eens; iemand 
is betrokken geweest bij een bijtincident 
waarbij de hond ‘zomaar, zonder enige 
waarschuwing’ gebeten heeft. Voor men-
sen die niet zoveel ervaring hebben met het 
‘lezen’ van honden is grommen meestal het 
enige signaal dat begrepen wordt. Als een 
hond al eerder gewaarschuwd heeft door 
te grommen en hiervoor gestraft is, kan 
het zijn dat hij dat in een volgende situatie 
die voor hem niet prettig is overslaat en in-
derdaad meteen bijt. Situaties waarin een 
grom misschien het verschil had gemaakt 
tussen flink schrikken en een fikse bijtwond.
 Honden kunnen niet praten. Tenminste, 
niet met woorden. Wel hebben ze verschil-
lende houdingen en gedragingen waarmee 
ze elkaar en ons kunnen laten zien hoe ze 
zich voelen.

Het belang van
de hondengrom

Waarom gromt een hond eigenlijk? Niet 
zo’n moeilijke vraag; omdat hij iets niet 
prettig vindt, om wat voor reden dan ook. 
Maar dat is maar de helft van het ant-
woord. Een hond gromt namelijk vooral 
om hetgene wat onprettig is te stoppen 
en zo te voorkomen dat hij ‘zwaardere’ 
agressie moet gebruiken. Om te waar-
schuwen dus; ‘tot hier en niet verder’. 
Een hond kan niet vriendelijk vragen of ie-
mand ergens mee stopt. Grommen is een 
vorm van communicatie.

Grommen bestraffen?
Natuurlijk is het niet fijn als je hond gromt. 
Wat je dan ook vaak ziet is dat mensen hun 
hond straffen. Inderdaad kan dat ‘helpen’ 
om de hond te laten stoppen met grommen, 
wat positief lijkt te zijn. Maar als je nagaat 
wat er eigenlijk gebeurt, is het dan wel zo 
positief?

•  een hond die zich bedreigd of gestresst 
voelt kan reageren met agressie als je 
hem straft;

•  je straft de hond voor het geven van een 
waarschuwend signaal dat ervoor zorgt 
dat je als eigenaar weet dat je maatrege-
len moet nemen;

•  je onderdrukt het gedrag zonder iets aan 
de oorzaak, de emotie van de hond te doen;

•  de kans bestaat dat de hond niet begrijpt 
dat zijn gedrag de reden is dat je boos te-
gen hem doet, maar het verband legt met 
hetgene dat ervoor zorgde dat hij begon 
te grommen (‘iedere keer dat ik dat kind 
zie doet mijn baas vervelend tegen mij’).

Stel; je maakt iedere avond een gezellig 
wandelingetje met je partner. Op een gege-
ven moment kom je een persoon tegen die 
je een beetje eng vindt. Je zegt dit tegen je 
partner, maar die wordt meteen boos op je. 
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In de agressieladder hiernaast zie je de opeenvolgende hou-
dingen en het gedrag dat een hond kan laten zien naarmate 
de stress of bedreiging verder oploopt. Niet iedere hond laat 
alle stappen zien, sommige slaan er één of meer over. Grom-
men past meestal in het gele of oranje gebied, en is één van 
de laatste dingen die een hond doet voor er écht gevaarlijke 
situaties ontstaan. Nu is het zo dat de ene hond zijn leven lang 
in bepaalde situaties vervaarlijk gromt en nooit gaat bijten, 
terwijl een andere hond iedere keer dat hij gromt en de situ-
atie niet meteen verandert, zijn tanden zal gebruiken. Omdat 
je dat van tevoren niet weet en dat ook niet altijd hetzelfde 
hoeft te zijn moet je grommen dus altijd serieus nemen; als 
een hond gromt moet er iets gebeuren!

Mijn hond gromt; en nu?
Wat je ook aan het doen bent, wat het grommen ook veroor-
zaakt; stop. Stop wat je aan het doen bent en denk na. Weet 
je van je hond dat grommen en bijten dicht bij elkaar liggen, 
zorg dan dat de situatie zo snel mogelijk veilig is. Dus als je 
hond naar jou gromt neem je meteen rustig afstand, als je 
hond naar een ander gromt haal je hem zo snel mogelijk uit 
de situatie.
Weet je van je hond dat grommen nog lang geen bijten is, stop 
dan wat je aan het doen bent maar blijf waar je bent. Wacht 
tot je hond weer rustig is en ga dan pas weg. Als je hond naar 
een ander gromt haal je hem ook hier voor de veiligheid rustig 
weg.

Is dat dan de oplossing?
Nee, integendeel. Je hond gromt en bereikt daarmee dat het-
gene wat niet prettig is verdwijnt. Hij wordt dus beloond voor 
het grommen. En gedrag dat beloond wordt zal de volgende 
keer toenemen. Dit doe je dus maar één keer om te zorgen 
dat er geen ongelukken gebeuren, en vervolgens zorg je dat je 
hond niet meer in dezelfde situatie terecht komt.
Makkelijker gezegd dan gedaan; als je hond bijvoorbeeld 

gromt naar de dierenarts kan je er niet voor 
kiezen om daar nooit meer heen te gaan. 
Wat je wel kunt doen is nadenken over hoe 
je dat soort situaties in het vervolg dan vei-
lig kunt houden. Bijvoorbeeld door, naast te 
gaan trainen en oefenen, je hond te leren 
een muilkorf te dragen.

Oefenen en trainen
En voor alle situaties geldt; ga oefenen en 
trainen! Ga je hond leren dat de dingen 
waar hij voor/tegen gromt niet eng zijn 
maar juist leuk, of op z’n minst iets leuks 
opleveren (hetzelfde wandelingetje met je 
partner van hierboven, maar nu krijg je ie-
dere keer €5 euro als je die enge persoon 

ziet, en als je het aanpakt prijst je partner je 
de hemel in. Wedden dat die man een stuk 
minder eng wordt!). Doe dat in kleine stap-
jes waarbij je onder de grens blijft van wat je 
hond eng, onprettig of stressvol vindt. Vraag 
hierbij de hulp van een goede hondentrai-
ner of, zeker bij agressie naar mensen, een 
gedragstherapeut voor honden. Niet alleen 
in het belang van de veiligheid, maar zéker 
ook in het belang van je hond. Want als er 
ongelukken gebeuren is je hond altijd de 
dupe!

Dit artikel is geschreven door Krista te 
Vaanholt, gedragstherapeut voor honden. 
doggo.nl
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Honden die op 
hun rug gaan
liggen...

snel op deze manier doen. De hond is op en 
top ontspannen.
  
Op de rug rollen bij conflict
Het op de rug rollen wordt vaak geassocieerd 
met onderwerping en dat klopt ook wel. Je  
zou het kunnen vergelijken met het omhoog 
houden van een witte vlag: “ik geef mezelf  
over”. Soldaten die met een witte vlag zwaaien  
mogen niet worden aangevallen. Datzelfde 
geldt ook voor honden die op hun rug rollen 
bij een conflict.
Maar betreft dit dan automatisch dat er altijd 
sprake is van submissie? Niet noodzakelijk. 
Het kan ook betekenen dat de hond wil com-
municeren dat hij geen kwade bedoelingen 
heeft. Het heeft ook een conflict vermijden-
de betekenis.
Honden houden namelijk over het algemeen 
niet van conflicten en zullen dan ook het liefst  
een conflict vermijden of willen stoppen. 

Zodra ze aanvoelen dat er een conflict aan-
komt, zullen ze naar de andere partij (hond 
of mens) communiceren dat ze geen conflict 
willen. Dat kan op allerlei manieren. Denk aan  
signalen als gapen, snuffelen aan de grond, 
wegkijken, in een boogje lopen en op de rug 
rollen hoort hier ook bij.
Op de rug rollen bij submissie is heel anders 
dan het op de rug rollen tijdens bijvoorbeeld 
spel en zal er voor een getraind oog ook echt 
anders uit zien. 

Voorbeeld van conflict: Wanneer een hond 
in een bepaalde situatie straf verwacht (ver- 
baal, fysiek), rolt hij op zijn rug om duidelijk  
te maken dat hij geen ‘ruzie’ wil. Stel je hond 
ligt op bed en weet dat dat eigenlijk niet mag.  
Jij loopt de slaapkamer binnen en je hond 
weet dat jij dan boos kunt reageren. Dan kan 
hij op dat moment op zijn rug rollen om een 
conflict te voorkomen. 

Eigenlijk is hier niet één pasklaar ant-
woord op te geven op de vraag waarom 
honden op hun rug gaan liggen, want het 
hangt volledig van de situatie en de om-
standigheden af. Welke factoren kunnen 
van invloed zijn? Denk aan bijvoorbeeld 
de locatie en welke honden en mensen er 
in de buurt zijn van de hond.
Veel mensen associëren het op de rug 
rollen met onderwerping en hiërarchie, 
maar is dit wel altijd het geval?

Spel
Tijdens spel tussen een grotere, sterkere 
hond en een kleine hond zal de grote hond 
zich zo nu en dan op de grond werpen en 
op de rug gaan liggen. Hij maakt zichzelf op 
deze manier toegankelijker voor de kleine 
hond en maakt het spel gelijkwaardiger. 
Dit wordt ‘self-handicapping‘ genoemd. 
Ook tussen honden van hetzelfde formaat 

gebeurt dit tijdens spel, het hoort bij het ge-
ven en nemen en heeft tijdens spel niets te 
maken met agressie of wie de baas is. Spel 
is altijd gelijkwaardig.
                           
Lekker kriebelen en krabben
Veel honden laten hun buik juist zien, om-
dat ze het heerlijk vinden om daar geaaid en 
gekriebeld te worden. Maar het kan ook zijn 
dat de hond jeuk op de rug heeft en op deze 
manier zichzelf wil ‘krabben’.

Op en top ontspanning
Honden liggen op hun rug, simpelweg om-
dat ze het lekker vinden liggen. Ze liggen 
dan bijvoorbeeld te luieren in de zon en 
rekken hun poten nog eens even uit. Som-
mige honden vallen ook in deze houding in 
slaap. Het is ook een teken dat de hond zich 
veilig voelt. In een onveilige omgeving, waar 
gevaar op de loer ligt, zal een hond dit niet 
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Alpha roll
Helaas zijn er nog mensen die denken dat 
je dominant moet zijn over je hond en dat je 
dat het beste kunt laten zien door de hond 
op zijn rug te rollen. Dit wordt de zogenaam-
de alpha roll genoemd. De gedachte is ook 
dat je dan het gedrag van een dominante 
hond nadoet, want honden zouden dit ook 
bij elkaar doen om de rang duidelijk te ma-
ken.
Niets is minder waar. Het op de rug rollen is 
iets wat een hond uit eigen beweging doet. 
Als een hond opzettelijk en met dwang op 
de rug wordt gerold, dan breng je hem in 
een uiterst kwetsbare positie die alleen 
maar voor veel angst zorgt en de vertrou-
wensband zal beschadigen. Doe dit daarom 
nooit!

Wanneer een hond nóóit op zijn rug gaat 
liggen
Het hoeft niets betekenen, maar het kan 
wijzen op pijn of ander ongemak. Rugpijn 
of een gebrek aan veiligheid kunnen ervoor 
zorgen dat een hond nooit op zijn rug gaat 
liggen. Iets om in de gaten te houden.

Gedrag is complex en intrigerend
Dit artikel laat weer eens zien dat gedrag 
nooit op één manier te interpreteren is. Kijk 
altijd naar de omstandigheden en de con-
text waarin iets zich voordoet. Een schijn-
baar simpele gedraging zoals op de rug lig-
gen, kan gepaard gaan met uiterst positieve 
emoties zoals vreugde en spel, maar ook 
met negatieve zoals angst.

Christel van Westelaken
Bron: www.DOGGO.nl    
 

 

 

 

x

Trainingsweek
2020

Christel van de Westelaken

Na lang in spanning afwachten wat corona  
ging doen, kwam het verlossende woord. 
Trainingsweek kan door gaan!! Wel met 
extra regels, afspraken en maatregelen. 
Deze nam ik uiteraard voor lief gezien 
onze trouwe deelname aan deze leer-
zame week. De algemene regels werden 
gevolgd zoals afstand bewaren, handen 
wassen / ontsmetten / wc schoon ach-
terlaten etc. De nodige spullen werden 
hiervoor ook verzorgd en of meegebracht. 

Maandag 27 juli 2020 was het zover. Kick-
off trainingsweek was om 8.00 al aanwezig 
zijn bij het speurveld die beschikbaar was 
gesteld door kaasboerderij Mathijssen. Dat 
betekende wel dat Fellow en ik vroeg uit de 
veren moesten maandagochtend.

Ingepakt met allerlei voorwerpen, koelbox 
gevuld met lunch, drinken voor de dag en 
snoepgoed voor mijn prins op reis gegaan 
naar Tilburg.
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geleerd en wat stress-momentjes overwon-
nen in deze week. Naast het speuren en het 
vele rennen hebben we ook nog gerend over 
het behendigheidsparcours. Dit stond niet in 
het officiële programma. Helaas was de pak-
werker geblesseerd en hebben Marieke en ik 
enkele parcourtjes uitgezet en ‘les’ gegeven 
in behendigheid. Daar zag je de honden ook 
enorm van genieten. 

Afgelopen week was dus goed gevuld: speu-
ren, gehoorzaamheid (stoel), apporteren, 
slalom loop, hordes, breitenbaan, behen-
digheid. Mooi weer, prima temperatuur tot 
vrijdagmiddag. Daarna raakte het kwik over 
de 30 graden. Dan is het toch wel te warm 
aan het worden. 

Naast dit en de prestaties van honden en 
baasjes afgelopen week, wat tevens ook is 
vastgelegd met vele fotomomentjes, kijken 
Fellow en ik terug op een leuke, gezellig en 
leerzame week en kijken we weer uit naar 
volgend jaar.

Fellow & Christel. 

Aangekomen in Udenhout, keurig op tijd 
stonden wij en ook andere deelnemers al 
klaar. Na de uitleg gingen we sporen uit zet-
ten voor de viervoeters die vervolgens het 
spoor ontzettend goed hebben gespeurd.
Na deze oefening verzamelden we op de 
vereniging. De hokken waren keurig ver-
deeld zodat tussen de oefeningen door de 
honden ook hun nodige rust konden heb-
ben. Na een heerlijke bak thee en vers ge-
bakken cake gemaakt door Tineke hebben 
we grofweg het programma doorgenomen. 
Het thema van dit jaar was veelal breiten-
sport.
Kortom, veeeeeeeeel rennen. Rennen bij de 
slalom. Rennen bij de hordes. Rennen bij 
de breitenbaan…. De nodige spierpijn heeft 

zich wel ontwikkeld in deze week.
Daarnaast hebben we ELKE ochtend een 
goed parcours gespeurd. Afhankelijk van 
de moeheid van de hond werd het parcours 
erop aangepast. (dus er werd niet naar de 
spierpijn van de baasjes gekeken) Niet om 
Fellow op een voetstuk te plaatsen, was hij 
dit jaar toch echt wel een speurkampioen. 
Er werden sporen uitgezet met allerlei boch-
ten, hoeken, voorwerpen, en afleidingen. 
En toch ging hij knorrend het spoor volgen 
en deed het top! 

Na de nodige rust knalt mijn vriendje ook 
nog even over de hoge schutting met een 
apporteer blok en rende vol trots met het 
blok het veld af. Hij heeft toch weer veel 
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Ik ben Erik Fick en sommige van jullie zullen 

mij zeker kennen van ”de Wordanis boxers”.  

Iets over mezelf vertellen is best moeilijk, ik 

denk dat anderen dat namelijk veel beter kunnen  

dan ikzelf. In de boxerwereld kent bijna ieder- 

een mij wel zo’n beetje, ook in het buitenland. Ik heb 

heel veel tentoonstellingen bezocht in binnen- en  

buitenland. Een paar jaar geleden heb ik de jonge- 

hondendag gekeurd in Tilburg, misschien heb ik daar  

uw boxer nog wel beschreven. Ondertussen is de 

boxer, en alles wat daar mee te maken heeft, mijn 

levenswerk, om het zo maar te zeggen. Ik heb in de 

40 jaar dat ik boxers heb, alles voorbij zien komen. 

Zeker als het gaat over africhting en opvoeding, maar 

ook het fokken van gezonde boxers, iets wat zeer ze-

ker genoemd mag worden in deze tijd. 

Onze kennel bestaat al sinds 1982, dus er zijn onder-

tussen al heel wat boxernamen voorbij gekomen.Vroe-

ger ging ik voor bijzondere namen, zoals Larosso en Fixe 

etc. Nu zijn we op de hollandse toer, dus zijn er meer 

namen als, Frits, Jos, en Kees etc..

Toen ik mijn vrouw leerde kennen, hadden ze bij haar thuis 

een boxerkennel. Mijn schoonouders hadden geen auto, 

dus al snel werd ik gevraagd om overal heen te rijden, zo-

als tentoonstellingen en dekreuen. Het wereldje werd me 

zo ondertussen bekend en ik kon me er goed in vinden. Dus 

het was al snel duidelijk, zo snel mogelijk een eigen boxer, dit 

werd Gijs. Hij was absoluut niet de gemakkelijkste boxer, maar 

als ik toen wist wat ik nu allemaal weet, was hij zeker weten  beter 

opgevoed. Er bestaat voor mij maar één ras en dat is de boxer.

Bij mij thuis hebben we nooit geen boxers gehad. We hebben een paar 

jaar een Dalmatiër gehad, maar dat is niet te vergelijken. Maar heb hier geen goede 

herinneringen aan.

Een boxer blijft een boxer, als je de gebruiksaanwijzing kent, kun je er alles mee. Ze 

willen alles voor je doen, mits ze beloond worden Dus niks voor niks zeggen we altijd. 

Slim zijn ze zeker, dus als er verkeerd mee getraind wordt, gaat het ook echt niet 

lukken. Helaas zie ik dit vaak gebeuren op clubs die een boxer niet kennen, je kan 

een boxer nu eenmaal niet hetzelfde trainen, als bv een herder.

In grote lijnen is het karakter van een boxer natuurlijk hetzelfde, daarom zijn we 

ook zo gek op dit ras, maar toch zijn er soms wel verschillen. Dit kan aangeboren 

zijn, maar komt ook vaak door de opvoeding en socialisatie periode, hoe gaat 

men daar mee om.

Ik ben, zoals de meesten, begonnen met een gehoorzaamheidscurcus, maar 

dat is bijna 40 jaar geleden. Al snel kwam ik in contact met een dobermanver-

eniging, waar IPO werd getraind. Dit vond ik geweldig en had het blijkbaar in 

de vingers, slaagde binnen een jaar met 2 boxers voor IPO Ondertussen heb 

ik toen de kringgroep Peel en Maas (NBC)  opgericht. Een aantal jaren later 

ben ik bij de NBG (Nederlandse Bond voor gebruikshondensport)  terecht 

gekomen, waar alle werkhondenrassen samen trainen. Ik heb daar heel 

veel ervaring op gedaan, maar hier met name ontdekt dat een boxer een 

andere aanpak nodig heeft. In Goch (Duitsland) was een echte boxer-

club, daar ben ik 30 jaar geleden terecht gekomen en train daar nog steeds 

met liefde en plezier. 

Ondertussen is dit een werkgroep geworden van de Boxervrienden 

Nederland. Een leuke groep enthousiaste mensen, die allemaal met 

boxers trainen voor VZH en IGP (voorheen IPO). We helpen elkaar, 

je kunt het namelijk niet alleen, samen kom je veel verder en vooral 

door te kijken naar elkaar.

Van wie 
is die boxer?



Bij Kees en Kamila
op ongeveer 25 km van Warschau

Onze sfeervolle vakantiewoning JULIANÓW 
biedt rust, gezelligheid en privacy. 

Een slaapkamer met tweepersoonsbed 
en een vide met twee eenpersoonsbedden, 

Verrassend Polen biedt u: 
Natuur • Cultuur • Historie • Activiteiten

Kijk snel op
www.onshuis.pl

OP VAKANTIE 
MET JE HOND 

(OF MET JE PAARD!!)

Verrássend Polen!


