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Aanbevelingen 

Of het nu over pups opvoeden of over leertheorieën gaat, Grisha 
heeft gedaan waar ze het best in is: ingewikkelde onderwerpen op een 
begrijpelijke manier uitleggen. Dit boek vormt een prima basis voor 
hondenbezitters om hun hond goede hondenmanieren te leren en vaak 
voorkomende problemen aan te pakken. 

Het bevat instructies om gewenst gedrag aan te leren, maar daarnaast 
behandelt Grisha ook angstig en reactief gedrag; ze biedt hondenbezit-
ters de mogelijkheid om vaardigheden te leren waarmee ze een goede 
basis kunnen leggen, met als resultaat een hond die zich gelukkiger en 
ontspannener voelt. 

Ten slotte is dit een prima gids om mee te geven aan mensen die een 
herplaatshond in huis nemen, en instructeurs kunnen hem aan hun cliën-
ten geven; dit alles met het doel honden en mensen te helpen om vreed-
zaam en in harmonie met elkaar samen te leven. 

De Ahimsa-gids voor honden is een must voor iedereen die 
beroepsmatig of privé met honden omgaat. 

Nan Arthur, auteur van Chill Out Fido! How to Calm Your Dog. 

Tussen de duizenden boeken over hondengedrag en -opvoeding is 
het lastig er een te vinden waarin daadwerkelijk iets nieuws wordt ge-
meld of een waarin de wetenschappelijke kennis met betrekking tot posi-
tieve training op een goede manier wordt uitgelegd. Grisha doet dat wel 
in haar boekje, de Ahimsa-gids voor honden. Het boekje is duidelijk, 
beknopt, informatief en zeer gebruiksvriendelijk, en verdient een promi-
nente plaats in de boekenkast van iedere instructeur. 

Paul Owens, auteur van de bestsellers The Dog Whisperer; A Compas-
sionate, Nonviolent Approach to Dog Training en The Puppy Whisperer: 
A Compassionate, Nonviolent Guide to Early Training and Care. 

Dit boek is een geweldige bron voor iedereen die meer wil weten 
over dwangvrije trainingsmethodes die minder stress veroorzaken. Het 
biedt hondenbezitters een mooi startpunt om een goede relatie met hun 
hond op te bouwen, op basis van wederzijds vertrouwen. Wat je je hond 
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ook graag wilt leren of afleren, de kans is groot dat het in dit boek 
wordt behandeld. 

Debbie Jacobs, auteur van A Guide to Living With and Training 
a Fearful Dog. 

Dit is het: een leesbaar, beknopt handboek dat iedere verstandige 
hondenbezitter zal willen lezen. Deze gids beschrijft praktische, stap-
voor-stap-oplossingen en de lezer krijgt daarnaast ook inzicht in de we-
tenschap achter de theorie. Grisha is dé autoriteit op het gebied van BAT 
en ze deelt haar unieke methode met anderen om een verandering in de 
omgang met honden te bewerkstelligen en een positieve omgeving voor 
ze te creëren waarin macht en angst geen rol spelen. Ze laat ons aan de 
hand van duidelijke instructies en tekeningen een nieuwe manier zien 
om onze honden te leren netjes aan de lijn te lopen; zonder frustraties. 
De hondenwereld is Grisha dankbaar dat ze ondanks haar drukke werk-
zaamheden de tijd heeft genomen deze fantastische gids voor ons te 
schrijven. 

Kyra Sundance, beroemd om haar werk met stunthonden en auteur 
van 101 Dog Tricks. 

‘Als Fido bij de kruising tussen de weg naar Brave Hond en de weg 
naar Stoute Hond aankomt, welke richting kiest hij dan?’ vraagt Grisha 
Stewart in haar boek, De officiële Ahimsa-gids voor honden. Grisha’s 
boek kan je helpen Fido’s omgeving te managen en hem te leren de juis-
te keuzes te maken. Ze reikt verschillende manieren aan om je hond 
zonder dwang gewenst gedrag te leren, en dat doet ze net zo innemend 
en vriendelijk als haar methodes zijn. Als je dit boek als leidraad neemt, 
zal je hond veel meer plezier aan je trainingssessies beleven. 

Teoti Anderson, auteur van Puppy Care and Training en Your Outta 
Control Puppy: How to Turn Your Precocious Pup Into a Perfect Pet en 
ex-voorzitter van de APDT (Association of Pet Dog Trainers). 

Geweldig boek voor pupkopers. Het biedt de basis voor alles wat 
een hond moet leren, in begrijpelijke bewoordingen. Fokkers zouden het 
in hun puppenpakket moeten stoppen. Kan ik een hele partij bestellen? 

Michel Berner, Viszlafokker 
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Voor Steve en Spoon, 

door wie ik me ben gaan verdiepen in hondenopvoeding 
en mijn roeping heb gevonden in het helpen 

van honden en mensen om elkaar beter te begrijpen. 

Mijn speciale dank gaat uit naar mijn creatieve team, 
toegewijde vrijwilligers en enthousiaste leerlingen van 

Ahimsa Dog Training in Seattle. 

Dank aan allen die foto's hebben geleverd (zie pagina 4 
voor de namen). Aan Ann Allums, Xaviara Augenblick, 
Sara Boyle, Dana Gallagher, Anne Humphreys, Casey 
Lomanaco, La Trenda S. Walker, Liz Wyant en Kirby 

Wycoff voor hun zorgvuldige meelezen. 

Als er toch nog fouten in het boek staan, 
ligt dat – natuurlijk – geheel aan mij! 
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Inleiding 

Ik ben tegen geweld omdat het goede dat het schijnbaar uitricht 
slechts van tijdelijke aard is; het kwaad dat het doet is blijvend. 

—Mahatma Ghandi

 Dit boek is de opleidingsgids van Ahimsa Dog Training in Seattle. 
‘Ahimsa’ is een boeddhistisch principe van geweldloosheid jegens al wat 
leeft, en geeft onze visie op het omgaan met honden weer: we richten 
ons op het dwangvrij trainen en bijsturen van gedrag. Bij Ahimsa hante-
ren we een progressieve, op de wetenschap gebaseerde methode om we-
derzijdse communicatie tussen mensen en hun honden te ontwikkelen. 

 Je wordt een consequente, rustige coach die geen dwang hoeft te 
gebruiken. De technieken zijn te gebruiken bij je pup, je net in huis ge-
nomen herplaatshond en ook bij de hond die je al jaren hebt. Maar ook 
bij katten, paarden, fretten, muizen en alle andere dieren, hoewel je bij 
katten en bijtschildpadden de trainingssessies korter moet houden omdat 
ze minder geduld hebben dan honden. Dus als ik het in dit boek over je 
hond heb, kun je hiervoor ieder ander dier invullen. Ik maak geen ge-
bruik van het woord commando omdat ik liever denk in termen van ‘ver-
zoeken’ dan ‘bevelen’. Daarom gebruik ik de term ‘cue’, wat zowel een 
woord als een (hand)gebaar kan zijn. 

 Ik hoop dat je niet alleen leert om je hond nieuw gedrag aan te leren 
en problemen op te lossen, maar ook dat je merkt dat je op een andere 
manier met je hond kunt omgaan – en dat je deze nieuwe visie misschien 
zelfs gaat toepassen op de mensen om je heen. Als je eenmaal op de po-
sitieve kanten van het gedrag van je hond gaat letten, zul je merken dat 
je hetzelfde gaat doen met je kinderen, partner en collega’s. Als je meer 
aandacht besteedt aan gedrag en gevolg en minder aan ieders tekortko-
mingen ga je anderen beter begrijpen. Je ziet je hond niet langer als on-
gehoorzaam of dominant; je ziet alleen gedrag dat moet worden bijge-
stuurd om prettig te kunnen samenleven. 
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 Als je problemen hebt met agressief gedrag van je hond of als jij of 
je hond op welke manier dan ook enig risico lopen, neem dan contact op 
met een professionele instructeur of hondengedragstherapeut die dwang-
vrij werkt en lees mijn BAT-boek. De tips in dit boek blijven van toepas-
sing en er is een hoofdstuk aan BAT gewijd, maar waarschijnlijk heb je 
meer en specifieker advies nodig. 

 Deze gids is handig om te gebruiken bij groepslessen, ook als je die 
niet bij ons krijgt. Als je een pup hebt, ga dan naar een dwangvrije pup-
pycursus en laat je pup op een leuke manier kennismaken met nieuwe 
mensen, honden, vreemde oppervlakken, etc. In dit boek behandel ik 
veel trainingsaspecten, maar niets is zo nuttig als het ontmoeten van an-
dere honden en mensen tijdens de belangrijke socialisatieperiode tussen 
8 en 16 weken. Gedurende die hele periode moet je je pup socialiseren; 
een béétje socialiseren voor de ‘deadline’ van 16 weken is niet voldoen-
de. 
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Opmerking: cues heb ik steeds met een Hoofdletter geschreven, zoals 
Zit, Af en Op je plaats. Boektitels en belangrijke punten heb ik gecursi-
veerd en veel belangrijke termen heb ik de eerste keer dat ik ze heb ge-
bruikt vet geschreven. Om het onhandige hij/zij te vermijden, heb ik hij 
en zij willekeurig door elkaar gebruikt. 

Nog een opmerking: ik adviseer je minstens de eerste twee hoofdstukken 
van dit boek te lezen voor je in de rest van het boek duikt. Als je die 
hoofdstukken hebt gelezen, is de rest van het boek makkelijker te begrij-
pen. De uitleg over het koppelen van een cue aan gedrag komt pas aan 
het eind van dit boek aan bod omdat het belangrijk is dat het gedrag eerst 
is aangeleerd voordat je er een cue aan koppelt. Ook als je dit boek al-
leen leest om je hond te leren zitten op verzoek, lees dan ook het hoofd-
stuk Een cue aan gedrag koppelen voor je het boek voorgoed weglegt. 
Bedankt en veel leesplezier.  
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Communicatie & Leren is tweerichtingsverkeer 

Wetenschap is niets meer dan gezond verstand op zijn best.
 —Thomas Huxley 

 Als je gaat beginnen aan de opvoeding van je hond probeer je haar 
misschien te leren om naar je te luisteren, maar goed onderricht is meer 
dan je hond leren aandacht voor je te hebben. Je moet zelf ook aandacht 
hebben voor wat zij nodig heeft, je moet weten wat haar stress bezorgt 
en zien wanneer ze niet begrijpt wat je van haar wilt. Je hond let al op 
alles wat er om haar heen gebeurt, ook op jou. Kennis van lichaamstaal 
helpt je haar te begrijpen en stelt je in staat via je eigen lichaamstaal dui-
delijker te communiceren. Nadat ik de natuurlijke communicatie tussen 
jou en je hond heb besproken, leg ik – op grond van wetenschappelijke 
kennis over leerprocessen – uit hoe je hond leert te doen wat je van haar 
wilt. 

De communicatie van je hond begrijpen 

 Je leest dit boek hoogstwaarschijnlijk vooral omdat je wilt weten hoe 
je je hond kunt leren aandacht voor je te hebben en te doen wat je van 
hem wilt. Ik zou daarmee kunnen beginnen, maar voordat je gaat probe-
ren zijn gedrag te beïnvloeden, wil ik een basis leggen. Ik wil dat je eerst 
eens kijkt naar wat zijn oren, ogen, staart en andere lichaamsdelen doen 
en dat je leert om die bewegingen te interpreteren als lichaamstaal met 
een betekenis. Je lessen gaan veel soepeler als je beter begrijpt wat hij je 
vertelt. 

 Laten we beginnen bij de staart. In tegenstelling tot wat in het alge-
meen wordt aangenomen, betekent een kwispelende staart niet per se dat 
je hond blij is. Een kwispelende staart betekent dat een hond opgewon-
den is, dat er adrenaline door zijn aderen stroomt. Een kwispelende staart 
kan op zowel blije als niet-blije emoties duiden. Het goede nieuws is dat 
je meestal aan de manier waarop hij kwispelt, de houding van zijn staart 

1 
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en aan de rest van zijn lichaamstaal kunt zien hoe je het kwispelen moet 
interpreteren. Als hij heel breed kwispelt zodat zijn hele achterste heen 
en weer beweegt, is dat een goed teken. Als zijn lichaam verstard is en 
zijn staart kwispelt, is dat meestal een slecht teken, de hond zegt dan ei-
genlijk ‘wegwezen’. De staart van de hond is onderdeel van zijn ruggen-
graat en hoe gespannener de spieren rondom de ruggengraat zijn, hoe 
hoger de houding van de staart is. Gespannen spieren duiden op stress of 
innerlijke strijd. 

 Hier volgt een oefening. Ga staan met je voeten stevig op de vloer 
geplant. Denk je in dat iemand je kinderen bedreigt. Adem diep in zodat 
je borst uitzet. Wat gebeurt er met je staartbeen? Je ruggengraat kromt 
zich een beetje en je staartbeen beweegt naar buiten. Als je een staart 
had, zou hij nu hoger staan. Stel je nu voor dat je angstig bent en dat ie-
mand je wil slaan. Draai je hoofd en duik weg om de slag te ontwijken. 
Buig je je staartbeen in? Dat gebeurt bij honden ook. Een staart die als 
een vlag wordt opgehouden is een teken dat de hond op het punt staat om 
te gaan vechten. Een omlaag gebogen staart is een teken van angst en de 
hond kan ook gaan vechten 
als ze zich in het nauw ge-
dreven voelt. Stel je nu eens 
voor dat je de loterij hebt 
gewonnen en doe een 
vreugdedansje. Wat gebeurt 
er met je ruggengraat? Die 
is los en je hele lichaam 
gaat heen en weer. Dat is 
vreugde. 

 Rustige, blije hond: 
Losse gewrichten en soepe-
le bewegingen, oren in een 
neutrale positie, de hond 
beweegt zich in een ‘nor-
male’ gang, kijkt je met 
‘zachte’ ogen aan (niet sta-
rend), de staart kwispelt met een middelmatig tempo in een cirkel. Hij 
ligt ontspannen, slaapt, leunt tegen je aan om geaaid te worden, neemt 
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rustig een snoepje van je aan zonder het weg te grissen, mond zacht en 
open, ademhaling of hijgen komt overeen met de temperatuur of licha-
melijke inspanning van de hond, de hond loopt in bochtige lijnen en zijn 
lichaam is licht gebogen als hij andere honden of mensen nadert. Deze 
zwarte hond, Peanut, zat rustig op me te letten terwijl ik zijn foto nam 
tijdens een kampeertocht. Zijn mond is geopend, hij kijkt me aan, zijn 
oren staan neutraal, de pupillen zijn niet overdreven verwijd (bedacht-
zaam), hij zit op verzoek. De gezichtsspieren zijn enigszins aangespan-
nen, maar dat past bij het niveau van de oefening. 
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Tekenen van stress of innerlijke strijd: tijdens je trainingssessies 
moet je kunnen zien dat je hond plezier heeft en moet hij geen van on-
derstaande stresssignalen vertonen. Als je tekenen van stress ziet, las dan 
een pauze in en probeer te achterhalen welk onderdeel van de sessie 
stress veroorzaakt. Misschien straf je hem onbewust terwijl je zijn ge-
drag zou moeten bekrachtigen, misschien veroorzaakt je lichaamstaal 
stress, of misschien vraag je te veel van hem. 

• Gespannen spieren

• Gapen

• Oren achterover zoals de boxer hieronder, (‘ik wil hier weg’)

• Oren naar voren gespitst (‘ik wil die bal’ of ‘ik bijt die vent voordat
hij mij te grazen neemt’)

• Intensief snuffelen (‘deze les is verwarrend en te spannend’)

• Hond loopt in slow motion

• Hijgen zonder dat de temperatuur daar aanleiding voor geeft

• De omgeving afspeuren naar gevaar; snel draaien van het hoofd om
in alle richtingen tegelijk te kunnen kijken

• Plotseling sneller bewegen
tijdens het stoeien (stijgend
opwindingsniveau)

• Wegdraaien om aanraking
te vermijden (‘ik wil weg’)

• Tongelen zoals de boxer
op de foto (‘ik voel me niet
op mijn gemak’)

• Snoep weggrissen (‘ik ben
alleen hier omdat ik van lekkere hapjes houd’)
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• Geen trek in snoep (‘ik ben te gestrest om te eten’)

• Staart als een vlag omhoog (‘ga weg’)

• Staart omlaag gebogen (‘ik wil weg’)

• Lichaam in elkaar gedoken (‘ik wil weg’)

• Lichaam langgerekt en in vierkante houding naar iets of iemand toe-
gekeerd (‘ga weg’)

• Hond ontwijkt je of rolt meteen op zijn rug als je hem benadert of
naar hem reikt (‘doe me alsjeblieft niets’)

• Plassen tijdens het begroeten (‘doe me alsjeblieft niets’)

• Vuile blik; hoofd weggedraaid maar ogen staren naar je of naar een
ander dier (‘dit is van mij’)

• Verstarren/bevriezen (vooral met een harde, starende blik)

• Blaffen

• Tanden laten zien

• Grommen

• Bijten

Hoe kun je deze kennis gebruiken? Kijk naar je hond als hij met an-
dere mensen of honden bezig is om te zien wat voor hem ‘normaal’ is en 
welke lichaamshoudingen op stress duiden. Een naar beneden gebogen 
staart ziet er bij een hond met een gekrulde staart (Shiba Inu, Mopshond, 
Husky, etc.) uit als de neutrale staart van een Golden Retriever. De vro-
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lijk opgeheven staart van een Italiaanse windhond kan er hetzelfde uit-
zien als de naar beneden gebogen staart van een Duitse herder. Kijken 
naar het lichaam van je hond terwijl hij anderen ontmoet kan een gewel-
dige leerervaring zijn. Hoe verandert zijn lichaam als hij konijnen ziet? 
Als hij de hond van de buren tegenkomt? Als je nichtje binnenkomt? Als 
je partner hem op het hoofd aait? Als je hem over zijn zij of borst aait? 
Gebruik deze informatie over het stressniveau van je hond om te bepalen 
hoe je met hem omgaat. 




