
Bron: Nederlandse Club voor Dalmatische Honden 
De eerste reactie op dit boek zou kunnen zijn: 'Weer een algemeen boek over gedrag, verzorging en gezondheid van de hond.' 
Maar dat doet de auteur zeer zeker geen recht. Zij is er namelijk in geslaagd heel veel nuttige en vooral ook actuele informatie 
te verzamelen over onderwerpen die alle (toekomstige) hondenbezitters tijdens het leven van hun dier zullen tegenkomen en 
die je in deze vorm niet in andere hondenboeken tegenkomt. 
 
Het boek is grofweg in vier onderwerpen ingedeeld: de keuze en aanschaf van een hond (jong, oud, van welk ras), gezondheid 
van de hond en de behandeling van ziekten (welke dierenarts is geschikt voor mijn hond, welke behandelmethoden zijn er 
eigenlijk), hondengedrag en -opvoeding (welke opvoedingsmethoden zijn er, waar kan ik terecht als mijn hond probleemgedrag 
vertoont) en een aantal losse onderwerpen als voeding, gebitsverzorging en veilig speelgoed voor de hond. 
 
Daarnaast is achterin het boek een uitgebreide lijst opgenomen waarin per onderwerp 
(internet)bronnen en adressen zijn opgenomen waar je terecht kunt voor aanvullende informatie. Elk onderwerp wordt 
afgesloten met een korte samenvatting. Ter illustratie van de diverse hoofdstukken is het boek doorspekt met in aparte kaders 
opgenomen persoonlijke ervaringen van hondenbezitters, die betrekking hebben op het onderwerp dat aan de orde is. 
Omdat het boek bedoeld is als een praktisch hulpmiddel, geeft Anna Penta per paragraaf antwoord op een vraag. Zo komen in 
het hoofdstuk over de keuze en aanschaf van een hond belangrijke zaken aan de orde als: ben ik eigenlijk wel geschikt om een 
hond te houden, wat zijn de algemene karaktereigenschappen van de verschillende rasgroepen, neem ik een pup of een 
volwassen hond en waarom moet je broodfokkers en hondenhandelaren mijden (hoera!). 
 
Over het hoofdstuk over gedrag zegt de schrijfster zelf: 'Er zijn vele zeer goede en gedegen boeken over hondengedrag en 
opvoeding in omloop, waar dit boek op geen enkele manier mee kan en wil concurreren. Dit boek beoogt vooral een gids te zijn 
in het doolhof van scholen, theorieën en trainingsmethoden en geeft zoveel mogelijk achtergrondinformatie en tips over 
hondenscholen, gedragsdeskundigen en hondengedrag.' Zo geeft ze in dat kader niet alleen antwoord op vragen als 'Ga ik wel 
of niet naar een hondenschool en zo ja, naar welke', maar ook op daaruit voortvloeiende subvragen als waarom het zo 
belangrijk is kritisch te zijn en te blijven bij de keuze van een hondenschool of trainer en waarop je dan moet letten. 
 
Wat mij aanspreekt aan het hoofdstuk over gezondheid, is dat het niet gaat over allerlei specifieke ziekten.'Die informatie moet 
men maar elders zoeken', moet Penta gedacht hebben. Wat natuurlijk ook zo is. Ze brengt de lezer eerder een kritische 
houding bij ten aanzien van hetgeen er op diergeneeskundig gebied zoal wordt aangeboden. Wat verwacht je van een 
dierenarts, en is het afsluiten van een ziektekostenverzekering voor een hond nu eigenlijk nuttig. Maar ze gaat bijvoorbeeld ook 
uitgebreid in op de discussie die vooral in Engeland en Amerika is ontstaan over het nut van jaarlijks enten. Ze dwingt de lezer 
overigens niet in een bepaalde richting, maar laat hem de ruimte om een eigen mening te vormen. 
 
De Praktische hulpgids voor de hondenbezitter is een vlot geschreven en zeer informatief boek voor zowel toekomstige, 
beginnende als ervaren hondenbezitters, dat alles is wat het beoogt te zijn: praktisch en bruikbaar. 
 
 


