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Spelgedrag 

Afgelopen weekend liep ik met de kinderen en de hond in een nabij gelegen park. Kuierend en 

keuvelend vervolgde ik mijn weg en zeker voor mijn doen, ongeïnteresseerd gooide ik de bal van de 

hond dan weer eens in linker dan weer eens in rechter richting.                       

Hoe ongeïnteresseerd werd mij pas duidelijk toen mijn 6e zintuig mij naar rechts deed kijken en ik in 

de verte nog net een zwart achtereind de bosjes in zag verdwijnen. Oh nee! Voetbalcompetitie!!    

Aan het kabaal te horen had mijn Schnauzer zich reeds aan de zijde van het elftal geschaard.  Daar 

ging moeders, rennend achter de kinderwagen, mijn dochtertje met me mee sleurend bereikte ik het 

veld. Sprong over een slootje, kroop tussen de bosjes door en hoefde voor de rest slechts op de 

herrie af te gaan. Zo rood als een biet maakte ik Branie vast en vertrok. Nageschreeuwd door een 

beslist woedend te noemen elftal ( waren zeker aan de winnende hand geweest totdat Branie zich 

ermee bemoeide ). Hij had het wéér gedaan! Een voetbalmatch in de war gestuurd. Eenmaal bij het 

voetpad teruggekeerd kon ik met moeite een lachje onderdrukken.., die zwarte donderstraal. 

Toch vinden de meesten onder ons de speelsheid van de hond één van de aantrekkelijkste 

eigenschappen. Al is hij niet het enige dier dat speelt; eigenlijk kan men wel zeggen dat alle hogere 

dieren in hun jeugd spelen. Maar zo goed als geen enkel dier speelt zolang als de hond. Hij heeft dat 

dan ook nodig. Als men goed kijkt naar het spel van de hond zal men zien dat er een hoop 

verschillende spelen worden gespeeld, doch dat ze zo goed als allemaal kenmerkend zijn voor de 

sociale aanleg van de hond. Slechts het ‘bewegingsspel’ is een solitair spel. U kent dat vast wel.        

De hond rent in het wilde weg rond, dartelt en springt, dit alles zonder echt doel. Ook het ‘jachtspel’ 

zal elke hondenbezitter bekend voorkomen. Hierbij ziet men aan de ene kant het jagen, inhalen en 

vastpakken, waarbij de ‘jager’ de ‘buit’ de pas probeert af te snijden terwijl de andere hond vol 

overgave de buit speelt. De honden spelen afwisselend de jager of de buit. Dit is eigenlijk 

merkwaardig, omdat de hond in de natuur vrijwel nooit door andere dieren opgejaagd zal worden. 

Ook het loeren dat honden soms doen is deel van het jachtspel. Het is meer schijn dan werkelijkheid, 

want als het andere dier naderbij komt staat de loerende partij op en nodigt de ander uit tot het 

jachtspel. Hieruit ontwikkelt zich dan vaak het ‘vechtspel’. Met de nadruk op spel, slechts zelden zal 

het tot een echt gevecht komen. Het is meer een schijngevecht dat ophoudt zodra één van de 

honden zich overgeeft of los worstelt en weg rent. Ik geef toe dat het soms moeilijk is een 

schijngevecht en een echt gevecht uit elkaar te houden, doch als men goed oplet zal men zien dat bij 

een schijngevecht met andere geluiden en uitdrukkingswijzen gepaard gaat.                                           

Vooral het vechtspel is voor de hond van belang omdat het hem handigheid bij brengt in het 

ontwijken van een beet van de vijand en hij leert, hoe hij in een gevecht zijn tegenstander kan 

overwinnen zonder zelf al te veel kleerscheuren op te lopen. In elk geval blijkt wel dat de hond ook in 

zijn spel een deel van zijn wezen bloot legt en dat het voor de hondenliefhebber de moeite waard is 

dit te observeren. 

Voor Branie geldt echter; voorlopig maar even vast tijdens de voetbalcompetities. Voetballers stellen 

de jacht van mijn hond op de buit nu eenmaal niet zo op prijs… 
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