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De brief 

In de map, die wij meekregen van KNGF, zat een brief met allerlei informatie voor 

buurtgenoten, vrienden en bekenden, hoe om te gaan met Hebas.  Daarin stond  dat Hebas 

een bijzondere hond was en dat hij bij ons kwam om te socialiseren. Er stond ook een 

vriendelijk verzoek in om de hond niet te aaien, als hij aangelijnd was. We besloten deze 

brief te kopiëren en hem aan iedereen te geven in onze buurt. We kregen veel positieve 

reacties en kaartjes in de bus. Niemand aaide hem, dat was fijn voor ons, want wat was 

het moeilijk om nee te zeggen in het begin.  

Het waren vaak onbekenden, die ongevraagd, Hebas  kwamen  aaiden. Het was al gebeurd 

voor we er erg in hadden. De leukste opmerking kregen we uiteindelijk van onze  

overbuurvrouw. Zij hing uit het raam om  haar kleedje uit te kloppen, toen wij net Hebas 

lieten plassen in het gootje.  Ze  vroeg heel serieus aan ons;  “Mag ik nu wel mijn kleedje 

uitkloppen, buurman?”. Geweldig hoe iedereen meeleeft.  
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Boswandeling 

In het bos zien we veel honden. Labradoedels,  groot en onstuimig, rennen  in het rond. Ze 

willen wel spelen, maar  Hebas kan ze niet bijhouden.  Dus haakt hij af. Dan zien we de 

man met de Heidewachtel, die een blokje omloopt, want hij vertrouwt zijn hond niet met 

onze kleine pup.  Vervolgens zien we die aardige mevrouw met haar twee Jack Russels, 

die een blok aan haar been zijn. Tenminste, dat zegt ze.  Als haar vriendin  er aan komt 

met haar hond, verdwijnen ze samen  het bos in. Niet lang daarna komt Tarzan, 

aanstormen!  Hij trekt stevig aan de riem. He, roept  zijn baasje,   hebben jullie een hond?  

We lijnen Hebas voor de zekerheid  maar even aan.   We hebben het niet zo op Tarzan 

om eerlijk te zijn. “Waarom aanlijnen, roept ze, laat dat beestje toch lopen!  Zo ga je toch 

ook niet met je vrouw om!”. Tarzan negeert ons gelukkig volkomen en loopt ongestoord 

verder, met zijn baasje achter zich aan,  richting  huis. Tot slot zien we Guusje, een Beagle 

van twee jaar oud. Nu kan Hebas spelen. “Kom maar Hebas… vrij!”.  

 

Plassen 

We zijn altijd weer blij als de instructeur van KNGF op bezoek komt. In het begin kwamen 

ze om de twee weken, de laatste keer zaten er  vier weken tussen.   We hebben altijd een 

waslijst met vragen. Deze keer willen we het hebben over zijn plasgedrag. Vlak voor ze 

kwam hadden we geturfd. We kwamen op 29 keer, waarvan 5 keer binnen. Ja, dat vond 

de instructeur ook wel wat veel. Ze adviseerde ons om de dierenarts even te laten kijken, 

of hij geen blaasontsteking had. De volgende dag een plasje gebracht, maar alles was 

goed. Misschien te veel impulsen. Dus kregen we het advies om het de komende 14 dagen 

was rustiger aan te doen, kijken of dat scheelt. Het scheelt, hij slaapt nu meer en plast wat 

minder. En energie heeft hij nog steeds ….voor tien! 
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Twee van onze kleinkinderen hadden vakantie en logeerde bij ons  als de instructeur van 

KNGF komt. Omdat we veel te bespreken hebben, trekken ze zich even terug in de 

voorkamer. Vandaaruit kunnen ze het gesprek volgen. Na het gesprek gaan we oefenen 

in de supermarkt en mogen ze mee. Op de achterbank vertellen ze over hun hobby;  

Paarden!  Laat dat nu toevallig ook de hobby van de instructeur zijn. Als ze weg  is, zegt 

mijn kleindochter van 10, dat ze deze mevrouw wel heel erg aardig vindt, en ze voegt er 

aan toe, dat ze later ook wel een KNGF hond wil!  
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Speelgoed 

Hebas zit altijd in onze schoenen te bijten, vooral de lipjes van mijn schoenen vindt hij 

heerlijk om mee te spelen.  Ook vindt hij het heerlijk om op de bank te springen, maar dat 

mag niet.  We hadden al diverse speeltjes voor hem bij de dierenwinkel gekocht, maar daar 

is hij snel op uitgekeken. De instructeur wist raad. Geef hem een plastic flesje met papier 

en brokjes erin, een stukje wortel, stop wat appel in zijn Kong (speelgoed waar je snoepjes 

in kan doen), doe wat brokjes in een doosje, en doe dat doosje in een doosje etc. We zijn 

creatief gaan knutselen en nu vermaakt hij zich uitstekend met alles wat we hem 

aanbieden. het beste speelgoed en afleiding maak je dus uiteindelijk zelf.  
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Compliment 

De instructeur vond dat wij hem al veel geleerd hadden. Plassen en poepen in het gootje,   

zit, blijf en vrij, mand. Het commando blijf als hij in de mand is vind hij nog moeilijk. We 

bezochten de supermarkt, de bibliotheek en een stukje markt. We gaan met sprongen 

vooruit. Bedankt instructeur! 

 

 


