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Het verhaal van een 15-jarige…
Toen we de aanschaf van een herdershond overwogen, hadden we weliswaar een
voorkeur voor de witte herder, maar de lectuur daarover overtuigde niet erg. Een
aangenaam bezoek aan de fokker bracht daar snel verandering in. En zo verwelkomen
wij dan in 2005 onze eerste witte herder, Edel. Wij hadden toen al een jonge Berner
Sennen, Daicko genaamd, en vonden dit een ideale combinatie. En terecht, Daicko en
Edel waren twee handen (of beter gezegd vier poten) op één buik!
Toen wij in 2008 vernamen dat de fokker van Edel op zoek was naar nieuwe baasjes voor
een herplaatser, was onze interesse onmiddellijk gewekt omdat de herplaatser een
halfzusje was van Edel.
Het onfortuinlijke hondje met de
prachtige naam Crystal Moon’s
Sugar Lily, was door verdrietige
omstandigheden bij de fokker
terug gekomen. Lily was al 6 jaar
oud en volgens de fokker miste ze
bepaalde sociale vaardigheden.
Ze kon namelijk niet met andere
honden! Hoe kan een sociaal
wezen nu niet met andere
soortgenoten overweg? Net als
mensen zijn ook honden gemaakt
om in gezelschap te leven.
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Maar fervente hondenliefhebbers als we
zijn, zeer actief in de gehoorzaamheid,
ging
Lily
ook
mee
naar
de
hondenschool. Niet zozeer om met haar
nog les te volgen, maar vooral om haar
te socialiseren. Immers, onze honden
gaan altijd met ons mee en onze
vriendenkring
heeft
natuurlijk
ook
honden. Daarbij komt nog dat wij
regelmatig doggy-sitten op de honden
van onze vrienden. Dus een a-sociale
hond was voor ons niet aanvaardbaar.

Wij besloten om het een kans te geven.
Uiteindelijk konden we dit hondje toch
nog enkele mooie jaren geven.
Thuisgekomen bleek er inderdaad een
probleem met Lily. Zij was helemaal niet
blij met een zus en broer! En Edel en
Daicko, die heel sociaal zijn, begrepen er
niets van. Gelukkig ontdooide Lily heel
snel en begreep ze dat haar huisgenoten
best wel aangenaam waren. Dat ging
relatief vlot! Zelfs de poes des huizes werd
al gauw haar nieuwe vriendje!
Maar ook wandelen aan de lijn bleek een
serieus probleem. Zij trok zo hard aan de
riem dat ze geen stem meer had. Met
een borstriem hebben we haar keel
ontlast en konden wij haar ook
“vriendelijk” corrigeren om niet te trekken.
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En dat liep zeker niet van een leien
dakje. Lily leek wel een monster! Iedere
hond, groot of klein, was haar vijand. Ze
blafte, beet en gromde… Een moeilijke
opdracht…

Maaike, Lily en Edel
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Hoewel het een moeilijke klus leek, waren wij diep in ons hart ervan overtuigd dat het
asociaal gedrag voortkwam uit een verkeerde opvoeding en de hond van nature wel
met andere honden overweg kon. Nu we haar wat beter leerden kennen, zagen wij in
Lily een uiterst vriendelijke en aanhankelijke hond. Geleidelijk hebben wij haar met
andere honden in contact gebracht. Daarbij werden de honden wel heel zorgvuldig
uitgekozen. En het loonde! We hebben zelfs, ter bevestiging van ons “gelijk ” met Lily
de test sociaal gedrag behaald in België.
Met heel veel geduld, maar vooral met respect voor de eigenheid van Lily, is zij
uitgegroeid tot een geweldig lieve en sociale hond! Meer nog, Lily bleek een natuurlijke
“alfahond”.
De introductie van andere honden in onze roedel verloopt altijd via Lily. Zij bepaalt of
de hond in de roedel mag. Geweldig om te zien.
En toen we onze roedel eind 2013 uitbreidde met Maaike, had Lily er direct een
opvoedtaak bij! Zelfs nu ze fysiek heel zwak is geworden, straalt zij een enorme
psychische kracht uit. Elke hond behandelt haar met ontzag. Nog nooit zagen wij een
hond naar haar uithalen. Lily werpt maar 1 blik en de andere hond erkent zijn
meerdere.
Een hondje met charisma, een hondje dat al 9 jaar een onmisbaar deel van ons gezin
is. Nooit gedacht dat zij nog zovele jaren bij ons zou zijn.
Barbara en Rudy D’Hollander
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IN MEMORIAM

Op 11 september hebben we het verdrietige bericht ontvangen dat Lily, omringd door
haar baasjes en vriendinnen, zacht is ingeslapen op de leeftijd van bijna 15 ½ jaar.

Namens de RZWH wensen wij Barbara en Rudy heel veel sterkte toe.
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