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Bron: Lezing van Turid Rugaas

Gapen
De hond kan gaan gapen wanneer iemand zich over 
hem heen buigt, wanneer je stem kwaad klinkt of 
wanneer er wordt geschreeuwd en geruzied in het 
gezin. Of tijdens een bezoek aan de dierenarts of op 
de trimtafel. Maar de hond kan ook gaan gapen als 
er iemand rechtstreeks op de hond afloopt. De hond 
kan gaan gapen wanneer hij opgewonden raakt van 
blijdschap of bij een leuk vooruitzicht, bijvoorbeeld 
bij de deur wanneer je op het punt staat om te gaan 
wandelen. Hij kan ook gaan gapen wanneer je iets 
vraagt dat hij eigenlijk niet wil doen of als je NEE 
hebt gezegd tegen gedrag dat jij afkeurt. Training 
of trimsessies  die te lang duren kunnen ook een 
gaapsignaal oproepen, de hond raakt vermoeid en 
geeft dit aan. Zo zijn er nog vele andere situaties te 
bedenken.

Bedreigende signalen (recht op de hond af lopen, 
proberen de hond vast te pakken, over de hond

heen buigen, in de ogen van de hond staren, snelle 
bewegingen etc.) zullen de hond altijd aanzetten om 
een kalmerend signaal  zoals gapen, te gebruiken.

Er zijn zo’n dertig verschillende kalmerende signalen, 
dus wanneer in een bepaalde situatie de meeste 
honden zullen gapen, zullen er ook honden zijn die 
een ander signaal gebruiken.

Elke hond kent al deze signalen. Wanneer de ene 
hond gaapt en zijn hoofd wegdraait, kan de hond 
tegen wie hij ‘praat’ zijn neus gaan likken en zich 
omdraaien, of totaal iets anders gaan doen.
De signalen zijn internationaal en universeel. Alle 
honden over de hele wereld hebben dezelfde taal. 
Een hond uit Japan zal begrepen worden door 
een Noorse elandhond die in een geïsoleerde 
vallei in Noorwegen woont. Ze zullen geen enkel 
communicatieprobleem hebben!

Kalmerende signalen Likken
Likken is een ander signaal dat veel wordt gebruikt. 
Vooral door zwarte honden en honden met veel 
haar rondom het hoofd. Het wordt ook gebruikt 
door honden van wie de gezichtsuitdrukking om een
of andere reden moeilijker te onderscheiden is dan 
bij honden die een lichtere haarkleur, beter zichtbare 
ogen en lange neuzen hebben. Maar elke hond kan 
het likken gebruiken en alle honden begrijpen het, 
ongeacht hoe snel het gaat. Het snelle likken van de 
neus is gemakkelijker te zien wanneer je de hond 
van voren bekijkt. Het is het beste te zien wanneer 
je ergens rustig gaat zitten en de tijd neemt om te 
observeren. Wanneer je eenmaal geleerd hebt om 
het likken waar te nemen, zult je het ook kunnen 
zien wanneer je met de hond wandelt.
Soms is het niet meer dan een heel snelle beweging, 
het tipje van de tong is nauwelijks zichtbaar buiten 
de mond en dan nog slechts voor een momentje. 
Maar andere honden zien het, begrijpen het en 
reageren erop; elk signaal wordt altijd beantwoord.

Wegdraaien
De hond kan het hoofd een beetje naar de zijkant 
wegdraaien of het helemaal naar één kant draaien. 
Maar hij kan ook zijn hele lijf draaien, zodat de 
achterkant en de staart gericht zijn naar het object 
dat de hond wil kalmeren. Dit is een van de signalen 
die het meest wordt waargenomen bij honden.

Wanneer iemand de hond van voren nadert, zal hij 
op een van bovengenoemde manieren wegdraaien. 
Wanneer je boos, agressief of bedreigend lijkt te 
zijn, zul je ook een van bovenstaande variaties zien. 
Wanneer je over een hond heen buigt om hem te 
aaien, zal hij zijn hoofd van je wegdraaien. Wanneer 
de training te lang is of te moeilijk is, zal hij ook zijn 
hoofd van je afdraaien.

Wanneer de hond verrast wordt of zelf iemand 
verrast, zal hij snel wegdraaien. Hetzelfde gebeurt
wanneer iemand naar de hond staart of zich 
dreigend gedraagt.

In de meeste gevallen zal dit signaal de andere 
hond kalmeren. Het is een fantastische manier 
om conflicten op te lossen en het wordt veel 
gebruikt door alle honden, of het nu puppies zijn of 
volwassenen, hoog of laag in de hiërarchie. Laat je 
hond er gebruik van maken! Honden zijn experts in 
het oplossen en vermijden van conflicten, zij weten 
precies hoe ze met conflicten moeten omgaan. 
Wannner je een hond zal dwingen dat deze je aan 
moeten kijken heeft dat een tegengesteld effect. De 
hond zal het alleen doen omdat je het van ze vraagt, 
maar wil je eigenlijk kalmeren door zijn hoofd 
weg te draaien. Op het moment dat hij zijn hoofd 
wegdraait denk je dat de hond ‘’ongehoorzaam’’ is...
Miscommunicatie!


