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Die titel van die luistertoets is:

‘n HOND IS DIE MENS SE BESTE VRIEND 

Honde is sowat 12 000 jaar gelede vir die eerste keer as troeteldiere mak gemaak. Vir gewone 
mense is honde nie net meer troeteldiere nie. Hulle word ook as waghonde gebruik. Daar is ook 
instansies wat honde formeel oplei en gebruik om sekere dienste te lewer. 

Skaaphonde word gebruik om skape te beskerm en aan te keer. Skaaphonde is lewendig en 
gefokus op wat hulle doen. Labradors en Boksers is uitstekende gidshonde vir blindes. Hulle is 
geduldig en gehoorsaam. Die Golden Retrievers word gebruik om mense onder rommel uit te 
ruik of om kinders wat wegraak, te kry. 

Duitse herdershonde kan vir baie werke opgelei en gebruik word. Hulle is ideale snuff elhonde, 
want hulle ruik baie goed. Herdershonde hou daarvan om dinge te soek en gooi nie maklik tou 
op nie. Hulle word veral deur die polisie gebruik om dwelms te soek. 

Verskillende soorte honde het hulle eie kenmerke. Dis veral hulle voorkoms wat verskil. Die 
kleinste soort hond is die Chihuahua. Hierdie soort honde weeg minder as 3 kg en staan tussen 
15 en 23 cm hoog. Die Ierse wolfhond het baie lang bene en kan tot 90 cm hoog staan. Die 
Sint Bernard is die swaarste hond en kan tot 91 kg weeg. Die hare van die Yorkshire-terriër kan 
tot 60 cm lank wees, terwyl daar ŉ Mexikaanse hond is wat glad nie hare het nie. Klein soorte 
honde kan tot 16 jaar oud word, terwyl groot soorte honde tussen sewe en agt jaar lank leef. 

Al lyk alle honde nie dieselfde nie, is daar tog dinge wat identies is. Alle honde het sowat 321 
beendere en 42 permanente tande. 

Honde is karnivore. Hulle vreet graag vleis. Hulle is gebou om te jag. Honde kan baie goed hoor, 
ruik en sien. Dit is met hierdie sintuie wat hulle hul prooi kan opspoor. 

Babahondjies kan glad nie sien as hulle gebore word nie. Hulle oë gaan eers 13–15 dae na 
geboorte oop. Hulle slaap baie. Wanneer hulle wakker is, drink hulle aan hul ma’s. Daarom moet 
klein hondjies nie voor 6–7 weke van hulle ma’s weggeneem word nie. Babahondjies raak lief vir 
mekaar en speel graag saam. Dit is belangrik vir hulle sosiale en emosionele ontwikkeling.
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