
 

 

SPA’S  

 

 

( Staffords, Pitbulls en Aanverwanten)  

Genen: Een mix van Bull & Terriër. Het fanatieke 

van de Terriër en de vasthoudendheid van de 

Bulldog. 

 

Risicogedrag: Agressie naar andere honden. Het 

gedrag kan tussen 7 maanden en 3 jaar 

veranderen. Een SPA die met 2 jaar vriendelijk is 

naar andere honden hoeft dat met 3 jaar niet 

meer te zijn.  

 

Rasspecifieke stresssignalen: Ingehouden lopen 

met verkorte pas, trillende oren, strak hoofd, 

korte kwispel, fixeren (strak aankijken). 

Dwingend aanstoten is een aankondiging van 

bijten. 

 

Socialisatie* en trainingstips:  Socialiseren met 

andere honden, maar ook leren negeren (niet 

reageren op en ook niet kijken naar andere 

honden). Leer de hond op jou te letten bij het 

passeren van andere honden. Leer hem zichzelf 

te beheersen en te schakelen tussen opwinding 

en rust. Zorg voor een uitlaatklep voor deze 

eigenschappen via sport en/of geestelijke 

uitdaging. 

 

 

Molossers 

 

 

Voorbeelden: Rottweiler, Bull Mastiff, Cane 

Corso, Dogo Argentino. 

 

Genen: Van oudsher gefokt voor de bewaking 

van de eigenaar en zijn eigendommen (auto, 

huis, terrein) tegen indringers (mens en dier). 

 

Risicogedrag: Agressie naar bezoek bij 

binnenkomen. Voelt zich snel uitgedaagd door 

andere honden en is dan bereid tot vechten. 

Rasspecifieke stresssignalen: Fixeren (strak 

aanstaren), vertragen in de beweging, 

rimpelvorming op het hoofd. 

 

Socialisatie* en trainingstips:  Vanaf pup direct 

een gewoonte aanleren bij binnenkomst van 

bezoek en bij het geluid van de deurbel. Leer 

hem dat bezoek een aankondiging is van iets 

leuks. 

 

* uitleg met filmpjes  over deze termen vind je 

op onze site. Gebruik hiervoor deze QR code  

 

 

 

 

 

Berghonden 

 

 

Voorbeelden: Tatra, Kaukasische Ovcharka, 

Kangal/ Anatolische herder, Spaanse Mastiff, 

Pyreneese berghond. 

Genen: Beschermen van vee, huis & haard tegen 

wolven, beren, lynxen etc. Dit soort honden is 

ten alle tijde bereid zijn eigendommen te 

beschermen met zijn leven.  

 

Risicogedrag: Bezoek aanvallen, tegemoet 

komende mensen op straat aanvallen,  

agressiever op eigen terrein en in het donker, 

kan andere honden doden of verwonden. 

 

Rasspecifieke stresssignalen: Fixeren (strak 

aanstaren), verstijven, adem in houden, gebrek 

aan reactie/interactie moet een grote 

waarschuwing zijn (de hond doet dan of die 

persoon/ hond hem niet benaderd). 

 

Socialisatie* en trainingstips: Over-socialiseren 

als pup met mensen. Habituatie* met vreemden 

is niet genoeg.  Aan de lijn geen contact met 

andere honden. Zorg dat bezoek nooit 

onverwachts bij de hond kan komen.  

 

 



 

Oerhonden/ semi wilde honden 

 

Voorbeelden:  Kanaanhond, Wolfhonden , 

Dingo’s en Coydogs ( coyote x hond kruising). 

 

Genen:  Dichtbij wilde hondachtigen, dus snel en 

instinctief reagerend. 

 

Risicogedrag: Prooiagressie op honden; dat wil 

zeggen een andere hond als een eetbaar konijn 

zien en dus zonder waarschuwen aanvallen.  

Jagen op katten, slopen, weglopen en huilen zijn 

ook bekende problemen. 

 

Rasspecifieke stresssignalen: Fixeren (strak 

aanstaren), besluipen, adem in houden bij 

nadering, gebrek aan reactie, dus geen contact 

zoeken moet een waarschuwing zijn.  

 

Socialisatie* & trainingstips: Al bij 4 weken 

kennis laten maken met konijnen en katten en 

daar in grenzen stellen. Jong positief contact 

met andere honden.  Het alleen zijn rustig 

aanleren, bench training en mentale uitdaging.  

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Alert hondenopvang  

 

 

 

 

Stichting Alert hondenopvang vangt in  een 

huiselijke situatie allerlei soorten honden op die 

vaak in een regulier asiel minder tot hun recht 

komen. Denk hierbij aan pups, oudere honden, 

honden met gedrags- of medische problemen en  

HR honden.  

 

Stichting Alert hondenopvang biedt ook een dag 

bestedingsplek voor mensen met bijvoorbeeld  

burn-out, die chronisch ziek zijn of in het 

autistisch spectrum zitten qua gedrag. Over en 

weer is er herkenning en kan men van elkaar en 

met elkaar leren.  

 

Stichting Alert werkt samen met  Daniëlle Fama 

van Hondenfocus (www.hondenfocus.nl en 

Yvette van Veldhuijsen van  Hondenschool Alert 

( www.alerthondentraining.nl ) 

Hr hond & gevecht :  Tips over  het 
voorkomen  en stoppen van gevecht  staan op 
de site.  Breakstick:  haalt op een relatief 
makkelijke manier de kaken van sterke 
honden uit elkaar.  Incl. instructie filmpjes.  

           www.stichtingalert.nl  

           Email: info@stichtingalert.nl   

Hoog risico honden of is het Hoog risico bij het 

omgaan met honden?  

 

Ons inziens is elke onbegrepen hond een hoog 

risico hond.  Dit geldt ook voor honden met 

extreme angst en/of extreme agressie. 

Veiligheid begint bij jezelf! 

 

De overheid hanteert het volgende lijstje 

gebaseerd op uiterlijke kenmerken: Akita,  

American Bulldog, American Pitbull Terriër, 

American Staffordshire Terriër, Boerboel, Bull 

Mastiff, Bull Terriër, Cane Corso, Dogo 

Argentino,  Dogo Canario, Staffordshire Bull 

Terriër, Rottweiler, Tosa, Fila Brasileiro, 

Anatolische herder, Zuid-Russische Ovcharka, 

Kaukasische Ovcharka,  Pitbull achtigen , Bully 

Kuta, Alano, Bandog. 

 

Algemeen:  

* Zorg dat je je hond fysiek kan houden.  

* Veel van dit soort honden geeft slecht pijn aan.  

Pijn is de grootste oorzaak van ongewenst 

gedrag. 

* Stresssignalen geven al voor grommen aan dat 

de hond kan gaan bijten. 

* Beweeg ruim om elkaar heen, dat voorkomt 

gedoe.  

* Een hond strak aankijken is vragen om ellende! 

       

        Flyer van  Stichting Alert hondenopvang 

 

http://www.hondenfocus.nl/
http://www.alerthondentraining.nl/
http://www.stichtingalert.nl/
mailto:info@stichtingalert.nl

