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1. Honden 

Soorten  
Veel mensen hebben een hond. 
Er zijn veel soorten honden. 
Grote en kleine. 
Honden met een platte snuit. 
Of  juist met een spitse snuit. 
Honden met oren die hangen. 
Of  honden met oren die over-
eind staan. 
Honden met, of  honden zonder 
staart. 
Honden met kort of  lang haar. 
En dan zijn er ook nog al die 
kleuren die anders zijn. 

Er zijn veel soorten honden. 



2. Van wolf  naar hond 

Heel lang geleden 
Al die soorten honden zijn één 
grote familie. 
Ze hebben vroeger één vader en 
één moeder gehad. 
Dat is wel  meer dan 30 duizend 
jaar geleden. 
Die vader en moeder waren wol-
ven. 
Ze woonden nog in de vrije natuur. 
Het waren roofdieren. 
Ze waren gevaarlijk. 
De vader en moeder hadden jonge 
wolven. 

de wolf. 

wolf met jongen 



Jonge wolfjes 
Op een dag waren er jagers in  
de buurt van het hol van de wol-
ven. 
Ze maakten de vader en moeder 
dood. 
De vier jonge wolfjes waren nog 
maar zes weken oud. 
Ze waren niet gevaarlijk. 
De jagers namen de wolfjes mee. 
Ze kregen te eten en te drinken. 
Ze woonden bij de jagers. 
Ze waren wel een beetje bang. 
Maar wenden snel aan de jagers. 
Later gingen ze mee op jacht. 
Ze hielpen de jagers. 
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3. Rassen 

Tam 
De jonge wolven bleven bij de jagers. 
Die wolven kregen ook jongen. 
Die waren gelijk gewend aan mensen. 
Zo werd de wolf  tam. 

Werkhonden 
De wolven waren niet alleen 
goede jagers. 
Met hun neus speurden ze ook 
naar wild. 
Ze bewaakten ook het kamp. 
De eerste honden waren werk-
honden. 
Ze kregen eten van de jagers. 

De wolf wordt tam. 

Wolven zijn jagers 

De wolf wordt waakhond. 



Rassen 
De ene wolfshond was goed in 
speuren. 
De andere juist goed in waken. 
De jongen van een speurder waren 
meestal ook goede speurders. 
Zo kreeg je allerlei soorten hon-
den. 
Ook kleuren, oren en vacht veran-
derden soms een beetje. 
Langzaam maar zeker leken som-
mige dieren niet eens meer op een 
wolf. 
Die verschillende soorten noem je 
ook wel rassen. 



4. Rashonden 

Gezelschap 
De eerste honden waren werk-
honden.  
Ze waakten, jaagden, speurden 
of  trokken een kar of  slee. 
Wij hebben nu vaak honden om- 
dat het gezellig is.  
Ze houden ons gezelschap. 
Nu zijn de meeste honden nog 
steeds goed in waken. 
Of  in speuren of  in jagen. 
Op de volgende bladzijden lees 
je meer over een paar soorten 
rashonden van nu. 
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De Golden Retriever (Zeg: Koolden 
Rietriever) 
De Golden Retriever is een oud ras. 
Deze hond werd 250 jaar geleden al 
gebruikt bij de jacht. 
Jagers schoten vogels. 
De hond haalde de dode vogel op 
voor de jager. 
Vaak lag de vogel in het water. 
De Golden Retriever is daarom nog 
steeds dol op water. 
Deze hond is bekend om zijn lief  
karakter. 
Het is een echte alle-mans-vriend. 
De hond past goed in een gezin. 
De Golden Retriever is ook geschikt 
als hulphond voor blinde mensen. 



De boxer (zeg: bokser) 
De boxer is een ras dat uit 
Duitsland komt. 
Heel vroeger werd het dier in het 
leger gebruikt.  
De boxer bracht brieven en 
pakjes in tijd van oorlog. 
En het dier was ook een goede 
waakhond. 
En dat is de boxer nog steeds. 
Het dier houdt heel veel van 
springen en rennen. 
Daarom moet deze hond goed uit 
gelaten worden door het baasje. 
De boxer is geen alle-mans-
vriend. 



De Whippet (zeg: wipput) 
De Whippet werd vroeger ge-
bruikt bij de jacht op konijnen. 
Deze hond kan heel hard rennen. 
De whippet kon met gemak een 
konijn inhalen. 
Later werd de Whippet gebruikt 
bij wedstrijden. 
Welke Whippet kon het hardst 
rennen? 
De Whippets renden achter een 
nepkonijn aan. 
De Whippet is een prima huisdier. 
Het dier slaapt veel. 
En bij het uitlaten wil hij natuur-
lijk even flink kunnen rennen.  
 



De Husky (zeg; Huskie) 
De Husky komt uit het koude 
noorden. 
Het dier werd gebruikt door de 
Eskimo’s. 
Een stuk of  zes huskies trokken 
de slee van de eskimo. 
Ook waakte de Husky. 
Het dier hielp mee met de jacht. 
Nu woont de Husky ook bij ge-
zinnen. 
Ze kunnen ook goed leven in 
minder koude gebieden. 
Huskies hebben prachtige blau-
we ogen. 
Het dier houdt van veel bewe-
ging. 



De poedel 
Een poedel herken je vooral aan de 
vacht. 
De poedel heeft krullend haar. 
Poedels moeten geknipt of  ge-
schoren worden. 
Poedels zijn er in allerlei  maten en 
kleuren. 
Vroeger was de poedel een jacht-
hond. 
Het dier haalde voor de jager het 
wild op. 
Vaak lag dat wild in het water. 
Poedels zijn goede zwemmers. 
Het ras is wel meer dan 400 jaar 
oud. 
Poedels moeten veel bewegen. 



De Duitse herder 
De Duitse herder bestaat iets meer 
dan 100 jaar. 
Deze hond was bedoeld als hulpje 
van de herder. 
Het dier hielp de herder de kudde 
schapen bij elkaar te houden. 
Maar al snel zagen mensen dat deze 
hond veel meer kon. 
Schaapherders zijn er bijna niet 
meer. 
De Duitse herder is nu meer een 
speurder, een redder of  een waker. 
Vaak vind je deze hond bij de politie. 
Soms helpt de Duitse herder ook 
blinde mensen. 
Dit ras is een echte werkhond. 



De bloedhond 
De bloedhond komt uit België. 
Het ras bestaat al meer dan 
duizend jaar. 
Heel vroeger gebruikten ko-
ningen het dier bij de jacht. 
De bloedhond heeft een goe-
de neus. 
Hij speurde herten en zwijnen 
op voor de jagers. 
Nog steeds is de bloedhond 
een goede speurder. 
Hij ruikt nog een spoor dat al 
een paar dagen oud is. 
Het dier wordt soms gebruikt 
om vermiste mensen op te 
sporen. 



De Franse buldog 
De Franse bulldog is een kleine bul-
dog.  
Heel vroeger vochten grote buldogs 
tegen stieren. 
Het was een soort sport. 
Die bloederige sport werd verbo-
den. 
Toen ging men kleine soorten bul-
dogs fokken. 
Dat werden honden voor de gezel-
ligheid. 
De Franse buldog werd een schoot-
hond. 
Het is een grappige hond. 
Maar het dier kan soms wel koppig 
zijn. 



De teckel (zeg tekkel) 
De teckel is een hond met korte 
pootjes en een lang lijf. 
Deze hond werd gefokt voor de 
jacht. 
De teckel kon gemakkelijk in het hol 
van een dier kruipen. 
Dat dier schrok en vluchtte het hol 
uit. 
Denk maar aan konijnen en dassen. 
Daarom heet de teckel ook wel das-
hond. 
Er zijn heel veel soorten teckels. 
Teckels met lang of  kort haar. 
Of  teckels met glad of  ruw haar. 
Teckels zijn nu vooral dieren voor 
de gezelligheid. 



De chihuahua (zeg Tsie wa wa) 
De Chihuahua is de kleinste ras-
hond. 
Het ras is al wel 500 jaar oud. 
Deze hond was geen werkhond, 
maar een knuffelhond. 
Chihuahua’s zijn er in allerlei soor-
ten en kleuren. 
Deze knuffelhond is vooral trouw 
aan zijn baas. 
De chihuahua zal zijn baas steeds 
beschermen. 
Daarom kan het dier flink zijn tan-
den laten zien of  laten voelen als 
een ander in de buurt komt. 
Dit kleine hondje heeft dus een 
beetje een strenge baas nodig. 



5. Filmpje 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-
boompje-beestje-de-liefste-hond-

van-de-wereld/#q=hond  

Huisje, Boompje, Beestje 
De liefste hond van de wereld 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-liefste-hond-van-de-wereld/#q=hond
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-liefste-hond-van-de-wereld/#q=hond
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-liefste-hond-van-de-wereld/#q=hond






Bronnen en foto’s 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chihuahua_%28dog%29 

http://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_the_domestic_dog 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Boxer_%28dog%29 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bloodhound 

http://en.wikipedia.org/wiki/German_sheperd 

http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_retriever 
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http://en.wikipedia.org/wiki/French_bulldog 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dachshund 
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