
Als je je verantwoordelijkheid écht wil opnemen, dan kan het heel handig zijn om vóór de 
aanschaf van je hond eens op een rijtje te zetten wat je eigenlijk van hem verwacht én wat je 
hem zelf kan aanbieden. 

Stel jezelf dus eens in vraag aan de hand van de volgende lijst. 

Doe het eerlijk. Niet alleen jij maar ook je toekomstige hond zal er wel bij varen. 

Hoe ga je de antwoorden gebruiken ? 

Je hebt aan de hand van de uiterlijke verschijning hoogst waarschijnlijk reeds enkele 
hondenrassen voor ogen die je aanspreken of waar je voorkeur écht naar uit gaat. 

In een rashondenencyclopedie of via rasbeschrijvingen die je makkelijk terugvindt op het 
internet ga je dan de specifieke verzorging, het karakter, het temperament enz … van jouw 
favoriete honden opzoeken en die ga je naast jouw antwoorden plaatsen. Gegarandeerd zal 
je dan reeds enkele rassen kunnen uitsluiten … of misschien juist niet. 
Op die manier weet je in elk geval of je in de goede richting aan  het brainstormen bent. 

Indien je de vragenlijst meebrengt wanneer je mij een bezoekje brengt, dan neem ik de 
antwoorden ter harte en kan ik je beter met raad en daad bijstaan. 



 

 

 

Hoe woon je?  

• Appartement in een grote woning 

• Appartement in een torenhoog flatgebouw 

• Studio 

• Kleine rijwoning 

• Ruime rijwoning 

• Vrijstaande of halfopen bebouwing 

 

Ben je eigenaar van de woning? ja nee 

 

Indien je huurt, wordt het houden van dieren toegestaan door de verhuurder?  ja nee 

 

Waar woon je?  

• Grote stad en pal in het centrum 

• Voorstad of kleine stad 

• Dorp maar nog lekker druk 

• Landelijk en heel rustig 

 

Hoe groot is je tuin ? 

• Ik heb geen tuin 

• Ik heb een terras 

• Klein 

• Medium 

• Groot 

Vragenlijst 



 

Grenst je tuin aan de tuin van de buren? 

• Ja, helemaal rondom aangrenzend met diverse buren 

• Neen 

• Ja, maar er is geen inkijk 

 

Hebben je buren honden?  ja nee 

 

Hoe denk jij dat je buurhonden zijn? 

• Waaks 

• Agressief 

• Sociaal 

• Dominant 

• Heel speels 

• Met sterke territoriumdrang 

 

Ga je je buren informeren over de aanschaf van je hond?  ja nee 

 

Ga je zelf informatie inwinnen bij je buren over hun hond? 
(kan dat wel, 2 honden naast elkaar enkel gescheiden door tuindraad bijv.)  

ja nee 

 

Wil je extra investeren in je tuin teneinde conflicten met buurhonden te vermijden? 
(door het plaatsen van een houten scherm, stenen muur, enz…) 

ja nee 

 

Kan je hond regelmatig loslopen in je dichte omgeving?  ja nee 

 

Zie je jezelf de ontlasting van je hond op openbare plaatsen opruimen?  ja nee 

 



Kan en mag je de hond in je directe omgeving  uitlaten? ja nee 

 

Hoe ga je je hond huisvesten?  

• De hond zal voornamelijk buiten zijn in een kennel 

• De hond zal overdag buiten zijn in een kennel maar ná het werk gezellig in huis bij mij 

• De hond zal in huis leven. 

• De hond gaat overdag bij een vriend/familielid en komt ’s avonds terug naar huis. 

 

Weet je al hoe je je woning  gaat organiseren? 

• Ik weet al waar de mand zal staan 

• In de buitenkennel krijgt de hond een geïsoleerd hondenhok met apart slaaphok 

• Ik ga gebruik maken van een kamerkennel 

 

Besef je dat een enthousiast hondenlichaam met kwispelende staart schade kan 
aanrichten in huis? 

ja nee 

 

Kan je de hond de komende 15 jaar een goed leven bieden? ja nee 

 

Heb je zelf kinderen? ja nee 

 

Komen er regelmatig ook andere kinderen in huis? ja nee 

 

Is het regelmatig “opendeurdag” bij je thuis en lopen vrienden makkelijk af en aan? ja nee 

 



 

Om welke reden haal jij graag een hond in huis? (geef een score van 1 tot 10) score

• Voor de kinderen  

• Als gezelschap  

• Om te wandelen  

• Om mijn huis en spullen te bewaken  

• Om naar tentoonstellingen te gaan  

• Om een hondendiscipline te beoefenen  

• Om te knuffelen  

• Om te spelen  

• Als speelkameraad voor de andere hond  

• Niet zozeer voor mezelf maar voor mijn partner  

 

Welke schofthoogte wens je  (in cm)?  

• < 35 

• 36-45 

• 46-55 

• 56-70 

• >70 

 

Welk type oren vind je mooi ? 

• Hangende oren 

• Halfstaande oren 

• Staande oren 

• Grote oren, kleine oren 

• Heeft geen belang 



Welk type vacht spreekt je het meeste aan? 

• Korthaar 

• Halflang 

• Langhaar 

• Draadhaar 

• Krulhaar 

• Ruw haar 

• Geen haar (ja, die bestaan ook) 

• Heeft geen belang 

 

Heb je een duidelijke voorkeur voor de kleur van de vacht? ja nee 

Zo ja : welke? ………………………………………………………………..   

 

Wil je een reu of een teef?   

 

Wil je een pup < 4 maanden, een junior < 2 jaar, tussen 2 – 5jr., een senior of maakt het 
niet uit? 
……………………………………………………………………………... 

  

 

Hebben alle gezinsleden hun wensen kenbaar gemaakt? ja nee 

 

Heb je hiermee rekening gehouden? ja nee 

 

Wil je een rashond? ja nee 

 

Wil je een hond met stamboom? (indien je bepaalde disciplines binnen de hondensport 
wil beoefenen, moet dit wel) 

ja nee 

 



Mag het een kruising, bastaard of asielhond zijn? ja nee 

 

Welke gedragskenmerken vind je belangrijk voor je toekomstige hond? (geef opnieuw een 
score) 

score

• Een sterke “will to please” = makkelijk te motiveren  

• Neutraal  en verdraagzaam naar vreemden  

• Kindvriendelijk naar de eigen kinderen  

• Mag terughoudend maar niet agressief zijn tegenover vreemde kinderen  

• Makkelijk in de omgang met vreemde honden  

• Waaks  

• Geschikt om intensief te sporten  

• Makkelijk overal mee te nemen  

• Moet kunnen samenleven met andere huisdieren, geen honden  

• Sterk gericht op de baas  

• Mag enthousiast tot temperamentvol zijn  

• Hanteerbaar in roedelverband (meerdere honden)  

• Is doorgaans rustig in huis  

• Zeer aanhankelijk in aanleg  

• Heeft veel beweging nodig  

• Heeft weinig beweging nodig  

• Moet kunnen samenleven met andere huisdieren, geen honden  

• Heeft een lange levensverwachting  

 



 

Iedere hond zorgt in meer of mindere mate voor vervuiling in huis. Hoe ga je daarmee om? 

• Ik heb bezwaar tegen zand en haren in huis 

• Normale vervuiling in huis vind ik niet erg 

• Veel vervuiling is geen probleem. Ik heb voldoende tijd en inzet om dit dagelijks te 
onderhouden 

• Het maakt me niet uit 

 
 

Hoeveel tijd kan je vrijmaken voor de (vacht ) verzorging van je hond? 

• Weinig 

• Gemiddeld 

• Intensief 

• Ik ben bereid dit op regelmatige basis uit te besteden 

 

Het ene ras is waakser dan het andere. Hoe sta jij daar tegenover? 

• Ik vind het niet erg wanneer mijn hond veel blaft. Ik heb geen dichte buren. 

• Mijn hond mag blaffen maar stopt wanneer ik het zeg. 

• Mijn hond blaft alleen als daar een ernstige reden voor is. (onraad, dreiging) 

 

Hoe sta je tegenover de jachtpassie van sommige hondenrassen? 

• Geen jachtpassie 

• Een beetje is wel leuk 

• Ik vind dit fantastisch want ik wil met mijn hond jachttraining/speurwerk doen. 

• De jachtdrift mag in aanleg aanwezig zijn maar moet mits een goede opvoeding onder 
controle kunnen gehouden worden. 

 



 

Ben je sportief? 

• Ik kom graag buiten en wandel dan in mijn eigen wijk 

• Ik trek er graag op uit met mijn hond en dit minstens één keer per dag. Bewegen is goed voor 
hond én baas 

• Ik ben actief en verken graag verschillende (wandel)plaatsen en neem mijn hond dan altijd 
mee 

• Ik ben niet erg actief 

 

Je kan van alle honden verwachten dat ze willen leren. Maar toch leert het ene ras sneller en beter 
dan het andere. Dit hangt af van het leervermogen zelf maar ook van de werklust en het vermogen 
om probleemoplossend te denken, het vertrouwen van de hond in jou als leider en zijn 
prikkelgevoeligheid. Is het leervermogen van je hond heel belangrijk voor jou? 

• Ik wil een hond die snel leert en gemakkelijk te motiveren is 

• Ik wil een hond die redelijk snel leert, goed gemotiveerd is en graag met me samenwerkt 

• Ik vind het niet erg wanneer mijn hond trager leert en de gehoorzaamheidstraining 
ingewikkelder wordt 

• Ik vind het niet erg wanneer mijn hond moeilijk te motiveren is om iets te leren, zolang hij 
mijn gezelschap maar fijn vindt en mij als leider erkent 

 

Zelfstandige honden kunnen makkelijk enkele uren alleen zijn. Hoe belangrijk is dit voor jou? 

• Mijn hond moet makkelijk alleen kunnen zijn 

• Mijn hond moet alleen kunnen zijn tijdens kortere periodes 

• Indien ik merk dat mijn hond niet makkelijk alleen kan zijn, dan zal ik dit in stapjes aanleren 
en ben ik bereid er rekening mee te houden om hem eventueel niet langer dan een 
welbepaalde tijd (4 uur, 6 uur?) alleen te laten 

• Mijn hond gaat overal mee naartoe 

 

Hoe ga je tegemoet komen aan de bewegingsbehoeften van je hond? 

• Vrijlaten in de tuin 



• Dagelijkse één lange wandeling 

• Meerdere wandelingen per dag 

• Wekelijkse wandelingen 

 

Ben je ervaren in het opvoeden van honden? 

• Ik heb eerder (een) hond(en) gehad die ik niet echt een opvoeding gegeven heb 

• Ik heb eerder honden gehad en ik heb ze een degelijke opvoeding gegeven 

• Ik heb geen ervaring, dit wordt mijn eerste hond 

 

Aan welke oplossing denk je voor je hond tijdens je vakanties? 

• Meenemen 

• Plaatsen bij een familielid/vriend 

• Plaatsen in een pension 

• De hond in zijn vertrouwde omgeving laten en een dogsitter inhuren 

• Andere ………………………………… 

 

Aan wie of waar ga je advies inwinnen wanneer je hond probleemgedrag vertoont dat 
een risico kan betekenen voor jezelf, je gezin of je directe omgeving? 
………………………………………………………….. 

 

Hoe oud ben je? 

• < 20 

• 20-40 

• 40-60 

• > 60 

 


