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BRAVE HOND !BRAVE HOND !  



1. Honden1. Honden  

 
Honden zijn leuke huisdieren. 
In dit boek lees je meer over honden.  
Je krijgt antwoord op veel vragen. 
 Waarom lijken honden op wolven? 
 Welke taal spreken honden? 
 Waarom plassen honden zoveel? 
 Hoe goed kan een hond ruiken? 
 Waarom bewaken hun huis? 
 Hoe helpen honden jagers? 
 Hoe helpen honden herders? 
 Hoe kunnen honden mensen helpen? 



2. Wolf  en hond2. Wolf  en hond  

 
Ik ben een wolf. 
Met mijn familie leef  ik in het wild. 
Het is een groep of  een roedel. 
Ik ben de baas van de roedel. 
We gaan samen op jacht. 
We ruiken een prooi. 
We werken samen. 
En helpen elkaar. 
Zo vangen we een dier. 
Ik ben een roofdier. 

 Ik ben Bobbie. 
Met mijn familie woon ik in een huis. 
Ik woon bij mensen. 
Het is een groep. 
We zijn samen de roedel, 
net als bij de wolven 
Ik ben niet de baas. 
Mijn baas neemt me mee uit. 
We gaan op jacht, maar vangen niets. 
Na de jacht krijg ik een bak voer. 

 



3. Hondentaal3. Hondentaal  

 
Ik praat niet met woorden. 
Ik praat met mijn lijf. 
Ik vertel veel met mijn oren en mijn staart. 

Ik wil spelen.  
Mijn staart kwispelt.  
Ik buig mijn lijf. 

Ik let goed op.  
Ik ben bezorgd.  
Mijn staart staat stijf. 
Mijn oren staan naar voren. 
Mijn ogen staren. 

Ik ben angstig.  
Ik houd mijn lijf laag.  
Mijn oren zijn plat. 
Mijn tong komt  
uit mijn bek. 

Ik ben doodsbang.  
Ik druk mijn lijf tegen de grond.  
Mijn oren zijn plat. 
Mijn staart zit tussen mijn poten. 



3. Een plas3. Een plas  

 Ik ga uit! Ik hoef  niet aan de riem. 
Ik stop vaak. 
Ik ruik van alles. Snuf, snuf, snuf. 
Ruik ik een plasje? 
Het is niet mijn plas. 
Dit is van een andere hond. 
Ik til mijn poot op. 
Ik doe mijn plas er boven op. 
Nu weet die hond dat ik hier was. 
Hij weet ook dat ik hier woon. 
Mijn plas is een soort briefje.  
Een briefje voor de honden in de buurt. 

snuf 

snuf 

BELLO, WAS HIER 
OOK VANDAAG. 



DOUANE 

4. Ik speur4. Ik speur  

 
Mijn neus werkt goed. 
Hij is altijd nat. 
Elk geurtje plakt er goed aan vast. 
Jij ruikt een hele pizza. 
Maar ik ruik alles wat erin zit apart. 
Ik ruik het als iemand bang is. 
Mensen gebruiken mijn neus. 
Ik spoor van alles op: bommen, 
drugs, geld, ziekte en boeven. 

WILSON 

JE HOORT BOMMEN TE ZOEKEN EN 
NIET TENNISBALLEN. 



5. Ik waak5. Ik waak  

 
 
Ook mijn oren werken goed. 
Hoor ik daar iets. 
Mijn oren spitsen zich. 
Ze staan recht overeind. 
Zo hoor ik het nog beter. 
Is dat gemorrel aan het hek? 
Wie komt er stiekem op het erf? 
Woef, woef, woef! 
Ik blaf  heel hard. 
Nu weet mijn baas dat er iets is. 
Ik waak over de roedel. 
En als het moet, laat ik mijn tanden 
zien. 

HIER WAAK IK! 

 

??  



6. Ik jaag6. Ik jaag  

 
Ik ben een jachthond. 
Ik ga op jacht. 
Samen met de baas. 
Daar vliegt een eend. 
Een schot….. De eend valt in het water. 
Ik ben dol op zwemmen 
Ik haal de eend op voor mijn baas. 

 

Ik jaag ook 
Ik ruik een dier. 
Ik volg het spoor met mijn neus. 
Speuren doe ik graag. 
Woef, woef, ik roep mijn baas. 
De jager hoort mij. 
Hij volgt mij. 
Ik spoor het wild op voor mijn baas. 
 



 

7. Ik hoed7. Ik hoed  

Ik help mijn baas. 
Hij is herder. 
Mijn baas heeft schapen. 
Het is een grote kudde. 
Ze zijn niet in de wei. 
Ze lopen los en grazen. 
Ik houd de kudde bij elkaar. 
Je noemt dat hoeden. 
Twee schapen blijven achter. 
Ik moet nu aan het werk. 
Ik drijf  ze terug naar de kudde. 
De hele kudde is weer samen. 

IK HEB SLECHT GESLAPEN.IK HEB SLECHT GESLAPEN.  
IK LAG DE HELE NACHT  IK LAG DE HELE NACHT    
SCHAPEN TE TELLEN.SCHAPEN TE TELLEN.  



8. Ik help8. Ik help  

 Ik help mijn baas. 
Ze is blind. 
Ik ben een hulphond. 
We gaan altijd samen op stap. 
Zij weet de weg. 
Ik help haar. 
Daar staat een fiets. 
Ik stuur haar er omheen. 
Ik stop bij de stoeprand. 
Ze weet nu dat we gaan oversteken. 

 Ik ben ook een hulphond. 
Ik druk op het knopje van de lift. 
De was doe ik ook. 
Ik trek de deuren open. 
En trek de baas zijn sokken uit. 
Ik doe alles wat voor mijn baas 
heel moeilijk is. 



9. Rassen9. Rassen  

 
Ik ben de voorvader van alle honden. 
Er zijn meer dan driehonderd soorten honden.  
Je noemt het een ras. Soms lijken ze op mij, maar 
vaak ook niet. 

Ik ben het kleinste 
hondje, de Chihuahua 
(zeg: Sjie-wa-wa). 
 Ik zit graag op schoot. 

Ik ben een terrier.  
Ik houd van spelen en 
van waken. 

Ik ben een bordercollie. 
Ik ben slim en houd van 
leren. Ik ben goed in het 
hoeden van schapen. 

Ik ben een golden retriever. 
Ik houd van water en ben 
lief voor mensen.  
Ik haal graag dingen op.  
Gooi maar een bal. 

Ik ben een rottweiler.  
Ik ben sterk. 
Waken doe ik graag. 

Ik ben een Duitse dog.  
Ik ben het grootste ras. 
Je snapt dat ik veel ruimte 
nodig heb. 

De wolf 



10. Huisdier10. Huisdier  

 Ik ben een leuk huisdier. 
Zorg jij goed voor mij? 
Dan zorg ik goed voor jou. 
Ik ben dol op uitgaan. 
Ik snuffel lekker rond. 
Ik doe mijn plas en word lekker 
moe. 
Spelen vind ik fijn. 
Leer me maar kunstjes. 
Ik geef  een poot, ga zitten of  ga 
liggen als je het me vraagt. 
Een bak met voer……. Mmmmm! 
En borstel je me ook? 
Dan krijg jij van mij een natte lik. 



11. Filmpje11. Filmpje  

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/
video/huisje-boompje-

beestje-de-liefste-hond-van-
de-wereld/#q=hond 

Huisje Boompje Beestje 
De liefste hond van de 

slurp 
slurp 

mmmm 

snuf snuf 
lik lik 

Huisje Boompje Beestje 
De hond en de wolf 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/
huisje-boompje-beestje-de-

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-liefste-hond-van-de-wereld/#q=hond
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-liefste-hond-van-de-wereld/#q=hond
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-liefste-hond-van-de-wereld/#q=hond
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-liefste-hond-van-de-wereld/#q=hond
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-hond-en-de-wolf/#q=hond
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-hond-en-de-wolf/#q=hond






BronnenBronnen  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hond 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_hondenrassen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jachthond 
https://nl.wikipedia.org/wiki/ADL-hond 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Herdershond 
 



Colofon en voorwaardenColofon en voorwaarden  
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