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INTRODUCEREN VAN EEN NIEUWE HOND IN HET GEZIN
Het introduceren van een nieuwe hond in het gezin is gewoonlijk een rustige handeling met weinig ingrijpende
incidenten. Het gemak waarmee een nieuwe hond zich vestigt, hangt van echter van verschillende factoren af.
Iedere hond die bij U woont – ook als is het maar één – beschouwd zichzelf alsof hij zich in een roedel bevindt
meteen vastgelegde hiërarchie. Dus zal iedere nieuwkomer beschouwd worden als concurrentie en zal
zorgvuldig in de gaten worden gehouden. Sommige honden zullen de nieuwkomer als een lastpost beschouwen
terwijl andere agressief kunnen worden en de opgemerkte bedreiging proberen te intimideren. Hoe een hond
reageert, hangt nogal af van zijn dominantieniveau en/of zijn relatie met U. Het geslacht van de al aanwezige
honden en de nieuwe honden (met uitzondering van puppy’s) zal ook een belangrijke rol spelen hoe rustig de
eerste dagen zullen verlopen.
Volwassenen van het andere geslacht voorstellen
Waarschuwing: wanneer er een gevecht uitbreekt als de nieuwe en de gevestigde hond elkaar voor de eerste
keer ontmoeten, kan dit een zeer ernstige tegenslag zijn voor toekomstige harmonie. Eerste indrukken zijn
belangrijk voor honden, vermijd indien mogelijk deze situatie.
Als u nog geen nieuwe hond heeft uitgekozen, neem dan de tijd om een hond uit te kiezen die afwijkt van uw
gevestigde hond qua geslacht, temperament en grootte. Als u honden kiest die in termen van temperament en
kracht gelijk zijn, dan is het goed mogelijk dat u om moeilijkheden in de toekomst vraagt. Als u honden van het
tegengestelde geslacht met elkaar laat kennismaken op een neutraal territorium is het allemaal gemakkelijker
– sommige honden willen echter onder deze voorwaarden een nieuwe vriend nog niet gastvrij ontvangen.
Houd de honden aangelijnd en probeer ze tijdens het uitlaten kennis met elkaar te laten maken. Als dit goed
gaat, laat ze dan los; als ze spelen is dat een goed teken.
Als er geen duidelijke agressie is, dan is de volgende stap om de twee honden elkaar in uw tuin te laten
ontmoeten en uiteindelijk in uw huis. De ene hond kan in zijn geheel dominant zijn en de andere onderdanig:
raak niet van streek als de ene hond de andere lijkt te domineren-het is hun manier voor het bepalen wie de
baas is.
Als beide honden agressie tonen dan moeten ze aan de riem worden gehouden en moet aan beide honden een
voedselbeloning gegeven worden als ze elkaar in het oog krijgen. Dit zou een goede associatie moeten
opleveren bij het ontmoeten. Herhaal zulke ontmoetingen en voedselbeloningen totdat een goede
verstandhouding opgebouwd is. Speel geen balspellen of spellen die onderlinge concurrentie tussen de honden
kan opwekken: dit zou wrijving kunnen geven en bezitteragressie of dominante agressie. Als de honden elkaar
volledig hebben geaccepteerd en zich geen problemen voordoen, dan kunnen normale terugbrengspelletjes
geïntroduceerd worden. Net als bij puppy’s moet u, als beide honden naar u toekomen voor een beloning of
groet, de gevestigde hond een voorkeursbehandeling geven. Denk er ook aan dat de nieuwe hond uiteindelijk
de dominante hond kan worden en dan moet u ook een voorkeursbehandeling geven of u dat nou leuk vindt of
niet. De honden moeten afzonderlijk gevoerd worden totdat ze goed samengaan en ze elkaar tolereren tijdens
het eten.
Volwassenen van het zelfde geslacht voorstellen
Als de volwassen honden van hetzelfde geslacht zijn, dan moeten ze het met elkaar goed kunnen vinden
voordat ze samen kunnen leven, tenzij u een erg onderdanige gevestigde of nieuwe hond heeft. Er is absoluut
meer kans op dat ze gaan vechten om een positie. Ook is er een grotere rivaliteit tussen honden van hetzelfde
geslacht. Laat geen nieuwe volwassen honden s’nachts of overdag alleen voor het geval ze gaan vechten. Als de
honden plezierig moet elkaar omgaan, dan zullen ze ongeveer na de eerste twee weken waarin ze elkaar
beoordeeld hebben, het met elkaar gaan vinden, samen gaan spelen en elkaar affectie tonen. Het kan zijn dat
zij elkaar gaan negeren maar dat is vrij ongewoon. De bepalende factor is hoe dominant de honden zijn en hoe
u de honden de eerste weken van gewenning behandelt. Alles in aanmerking genomen is het net als bij mensen
een lukrake aangelegenheid met honden van hetzelfde geslacht. Als de gevestigde of nieuwe hond
overbezorgd lijkt over zijn speeltjes of botten verwijder ze dan uit het huis. Als de nieuwe hond onzeker is en
een extra geruststelling nodig heeft, zorg er dan voor dat u in het begin momenten met hem alleen heeft; dit
voorkomt dat de gevestigde hond jaloers op hem wordt. Wat niet weet, wat niet deert.
Wek niet teveel opwinding op als het tijd voor het wandelen is of als er bezoekers komen. Iedere plotselinge
opwinding kan er de oorzaak van zijn dat de honden elkaar bijten. Het kan ook voorkomen dat de honden de
situatie proberen te domineren om als eerste door de bezoeker begroet te worden. Let op vreemd gedrag
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zoals het naar elkaar staren of constante vermijding van elkaar. Zelfs na heel veel weken kan af en toe gegrom,
het niet met elkaar willen spelen of dat één van beide constant bang lijkt te zijn, een teken zijn dat het niet
goed gaat.
Tot slot
Alleen de honden zelf kunnen beslissen of ze elkaar mogen, ongeacht wat wij kunnen voelen. Maar wij kunnen
helpen door voor de beste omgeving te zorgen. Maar forceer niets door twee honden die duidelijk niet bij
elkaar passen uit te kiezen. Gelukkig rangschikt uiteindelijk 90 procent van de volwassen honden en puppy’s
hun positie en status binnen de gezinsroedel en leren ze om zonder al te veel opschudding en problemen
samen te wonen.

Introductie van volwassen honden – kort samengevat
Probeer een hond te kiezen die een ander geslacht, grootte en temperament heeft dan de
inwonende hond.
Introduceer de honden aan elkaar in een neutraal territorium.
Gebruik beloningen om een goede associatie bij de honden op te laten wekken als ze elkaar
ontmoeten.
Vermijd spelletjes waarbij ze hun krachten meten.
Geef de inwonende hond in het begin, als de twee honden samen zijn, een voorkeursbehandeling.
Maar wees bereid om te veranderen als de rang in de roedel verandert
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