
Opspringen door honden 

  

Honden hebben soms de vervelende gewoonte om bij het verwelkomen tegen je aan te 

springen. Soms gaat het zo ver dat honden tegen iedereen aanspringen langs de straat. 

Het is dus aan te raden een gewenst gedrag bij een begroeting aan te leren.  

 

A. Waarom:  

Door op te springen wil de hond dichter bij je gezicht komen. Als hij gewoon zou blijven 

staan komt hij maar tot de knieën (afhankelijk van de grootte van je hond), niet 

interessant dus voor de hond, het liefst wil hij gewoon je hele gezicht besnuffelen en 

likken, en dat kan hij bereiken door op te springen. Als je dan geluiden en bewegingen 

maakt zal de hond nog enthousiaster worden omdat hij daar alleen maar door 

aangespoord wordt.  

 

B. Wat doe je eraan:  

Je kan natuurlijk als eerste door de knieën gaan om de hond te begroeten, maar niet 

iedereen is hiertoe in staat. 

Ten tweede kan je je knie gebruiken, je doet je knie omhoog wanneer de hond begint te 

springen. Het nadeel is wel dat je dit alleen kan doen bij grote honden. Maar ook hier is 

deze methode niet geschikt voor mensen met lichamelijke beperkingen. 

Ten derde draai je je gewoon om zodat hij je gezicht niet kan zien en zo geen reden 

meer ziet om tegen je aan te springen.  

 

Je kan je hond ook aanleren dat hij alleen zittend je mag begroeten. Hiervoor heb je een 

helper nodig. Wanneer je hond tegen de helper aanspringt dan draait de helper zich om. 

De eigenaar heeft het commando zit en zodra de hond zit draait de helper zich om zodat 

de hond het gezicht terug ziet. Springt de hond opnieuw dan draait de helper zich om en 

start je de oefening opnieuw. Blijft de hond zitten dan beloon je hem en begroet je de 

hond. Doe de oefening vaak opnieuw en bouw de beloning af. Doe je die oefening 

dagelijks een paar keer dan krijg je zo binnen de kortste keren een hond die bij de 

begroeting netjes gaat zitten in plaats van je bijna omver te springen.  

 


