
 

 
 

Honden 

Favoriete dieren om in huis te hebben 

 

Honden zijn heel populaire huisdieren, maar dat 

is niet altijd zo geweest. Honden stammen 

namelijk af van wolven en dat zijn wilde dieren 

waar mensen liever bij uit de buurt blijven. 

 

Wolven werden niet voor de gezelligheid in huis 

gehaald, maar omdat ze mensen konden helpen. 

Bij het jagen bijvoorbeeld of om te waarschuwen bij gevaar. Tegenwoordig worden 

de meeste honden wél voor de gezelligheid gehouden. 

 

Soorten en maten 

Honden zijn er in vele 

soorten en maten. Er 

bestaan meer dan 400 

hondenrassen. Zo zijn er 

heel grote honden, zoals 

de Deense Dog en heel 

kleine honden, zoals de 

Chihuahua. Snelle honden, 

zoals de Afghaanse 

windhond en luie honden, 

zoals de Bobtail. 

 

Puppies 

Puppies worden geboren in een nest. Dit is voor de hond de meest 

veilige plek. Hij zit hier namelijk met de hele familie. De eerste paar 

weken komen de puppies het nest niet uit. Daarna mogen ze 

voorzichtig steeds meer van de wereld gaan ontdekken. 

 

Jonge honden mogen nog geen trappen lopen. De botten van honden 

kunnen dan niet goed groeien. Als honden wat ouder zijn, kunnen ze 

daar last van krijgen. Vooral als je een grote hondensoort hebt, zoals 

een herdershond, moet je hier goed op letten. 

 

 

 



 

 
 

Zintuigen 

Honden hebben goede ogen. Ze zien heel scherp, maar wel voornamelijk in zwart-

wit en een beetje in kleur. Honden waren vroeger jagers en zien daarom 

bewegende dingen heel goed. Als de zon opkomt of ondergaat zien honden meer dan 

mensen. Ze zijn dan ook het meest actief. 

 

Hondenoren kunnen veel beter horen dan wij. Ze horen ook tonen die wij niet horen, 

omdat ze te hoog of te laag zijn. Als een hond ineens zijn oren spitst, hoort hij 

misschien wel het hoge gepiep van knaagdieren of vleermuizen, terwijl wij 

helemaal niets doorhebben! 

 

We maken graag gebruik van de neus van een hond. Die kan ons helpen om allerlei 

dingen op te sporen: mensen die onder sneeuw of puin bedolven zijn, drugs of 

explosieven in koffers, bommen onder de grond, enz.  

Een hondenneus is veel beter dan die van ons. Hij kan wel een miljoen keer zoveel 

geurtjes herkennen dan een mensenneus. 

 

 
 

 

 


