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Zo mak als een... 
hond
Zijn honden nog steeds wild?

Vroeger waren honden wilde dieren die 
jaagden en hun prooi doodden. Nu zijn 
ze de meest geliefde huisdieren van de 
wereld. Allemaal dankzij een vriendschap die 
ontstond in de tijd van de jager-verzamelaars.

Oude vrienden 
De oudste overblijfselen van 
een hond zijn gevonden in een 
graf van mensen in Duitsland. 
Archeologen denken dat ze 
ongeveer 14.000 jaar oud zijn.

Wolf! Wolf! 
De meest nabije 
verwante van de hond 
is een wild dier: de 
grijze wolf!

Favoriete huisdier 
Na de Tweede Wereldoorlog, toen meer 
mensen in steden gingen wonen, werd 
het gewoon om een hond als huisdier te 
hebben. Honden hadden geen functie 
meer, behalve die van goede vriend. 
Nu winnen ze de hoofdprijs als meest 
geliefde huisdier van de wereld!

Hondenhuishoudens 
Honden zijn in de loop van de eeuwen 
steeds tammer geworden. Mensen hebben 
ze zo gefokt dat ze bepaalde taken kunnen 
verrichten, zoals vee hoeden, muizen en 
ratten doden, kampvuren opruimen en 
gebouwen bewaken.



8 9

Grote hondjes, kleine hondjes…
Hoeveel verschillende honden zijn er?

Honden verschillen onderling meer in grootte, 
uiterlijk en gedrag dan iedere andere diersoort. 
Er zijn maar liefst 339 rassen, van de kleinste 
chihuahua tot de grootste Duitse dog.

Kleinste hond van de wereld 
Miracle Milly, een chihuahua uit het 
Amerikaanse Florida, is maar 9,65 
centimeter hoog en weegt net zoveel 
als een pakje boter.

De hond met de langste tong 
Mochi, een sint-bernard uit het 
Amerikaanse Sioux Falls, heeft een 
ongelofelijk slappe tong van 18,58 
centimeter.

De hond met de langste staart 
Keon, een Ierse wolfshond uit 
het Belgische Westerlo, heeft 
een staart van 76,8 centimeter.

De hond met de langste oren 
Harbor, een wasbeerhond uit het 
Amerikaanse Colorado, gebruikt zijn 
34,3 centimeter lange oren om 
wasberen op te sporen: hij 
waaiert de geur met zijn 
oren naar zijn neus.

Grootste hond van de wereld 
Freddy, een Duitse dog uit het 
Engelse Leigh-on-Sea, is 103,5 
centimeter hoog. Elke dag 
eet hij 1 kilo gehakt, 250 gram 
biefstuk en 300 gram lever.


