K I N D E R hoek
...en het is zeldzaam!
Elk jaar kiest de SZH een ras van het jaar. Dit jaar is dat de Hollandse herder. Wat deze honden allemaal
kunnen, laten de baasjes van Hollandse herders zien op de SZH-dag in september en op sommige kinderboerderijen. Nu kun je alvast iets over het ras ontdekken. Veel lees- en puzzelplezier.

Het eerste huisdier
De hond is al eeuwenlang een huisvriend van mensen. Hij is ontstaan uit de
wolf. Zo’n tienduizend jaar geleden leken honden nog echt op een wolf. Toen
oermensen nog moesten jagen om te kunnen eten, hielpen wolven soms mee
om een wild rund te vangen. Dat lukte met elkaar beter. De oermensen
namen ook weleens een jong wolfje mee dat zijn moeder kwijt was. Ze gaven
de pup te eten en het diertje werd vanzelf mak. Zo werden sommige wolven
tam en bleven bij de mensen wonen. Het werd een huisdier. Zo ontstond
de hond.

Ras van het jaar promoot zichzelf

vouw dubbel naar achteren
voor een vouw

vouw dubbel

vouw op de stippellijntjes naar voren

vouw op de stippellijn naar boven

vouw op de stippellijn
naar boven

teken er
een gezicht
op en klaar!

Van wolf naar rashond
Eeuwenlang leken die honden nog op de wolven in het wild. Eerst hielpen
ze vooral bij het jagen, maar later ontdekte de mens dat ze ook heel goed op
een kudde schapen konden passen of heel waaks zijn. De mensen zochten
steeds meer het type hond uit dat ze nodig hadden, zoals jachthonden,
herdershonden of gewoon honden voor de gezelligheid. Honden die op
elkaar lijken, noemt men een ras. Sommige rassen lijken helemaal niet meer
op de wolf. Zoek maar eens op wat het verschil is tussen een Saarloos wolfshond en een poedel.
Hollandse herder
Een van de rassen is de Hollandse herder. Het zijn grote en sterke honden.
Ze zijn er in drie variaties: langhaar, korthaar en ruwhaar. Zoals de naam al
zegt, helpen ze herders. Ze zorgen ervoor dat schapen niet afdwalen. Dat
doet dit ras van nature op een speciale manier. Ze draven steeds heen en
weer langs de kudde. Zo zijn ze als het ware een levend hek. Dat is erg
handig als een kudde langs de weg moet grazen, want dan lopen de schapen
niet de weg op. Dat noemen we het hoeden van schapen.
Maak een hond van origami
ZeldzaamHuisdier
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