Hoe leert de hond?
Honden leren, net als wij, van hun successen en van hun missers. Als een hond zijn neus brandt aan de
kachel, zal hij daar een volgende keer waarschijnlijk met een grote boog omheen lopen. Wanneer de
hond blaft om uw aandacht te trekken en u negeert dat, dan zal hij dat op den duur wel laten. Maar als
hij per ongeluk op het pedaal van de vuilnisbak stapt en vervolgens al het lekkers daaruit kan gappen,
dan zal hij dat zeker vaker proberen. De hond zal het gedrag dat hem succes opleverde willen herhalen en
ophouden met gedrag dat hem niets of iets akeligs oplevert. Om de hond iets te leren kunt u simpelweg
gebruik maken van deze principes. Oude africhtingsmethodes bestonden voor een groot deel uit straf.
Maar straf levert angst en spanning op bij de hond en dat belemmert het leren (ga maar bij uzelf na).
Tegenwoordig weten we gelukkig dat een training waarbij alleen maar beloond wordt veel effectiever is.
De hond kan dan al zijn energie steken in het leren volbrengen van de taak die u van hem verwacht.
Leren door belonen
Honden zijn enorm gevoelig voor een beloning. Goed gedrag moet dan ook veelvuldig beloond worden!
De hond zal dit gedrag graag herhalen en het zal uiteindelijk een gewoonte worden. Het kost u daarnaast
minder moeite dan straffen en uw hond zal steeds doller op u worden. U kunt als beloning uw vrolijke
stem gebruiken, een lekker stukje worst, een aai, een knuffel of even spelen. De beloning moet tijdens of
diréct na het gewenste gedrag gegeven worden om een goed effect te hebben.
Spelenderwijs leren
Maak vooral ook gebruik van de situatie om uw hond iets te leren. Gaat de
hond bijvoorbeeld spontaan liggen, zeg dan snel "Fikkie, AF". Dat was hij toch
al van plan, maar doordat u er een commando bij gaf, lijkt het net of het uw
idee was. Zo leert de hond al snel wat bepaalde commando's betekenen.

Voorkomen van ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag moet u zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Als u de hond niet in de gaten kunt
houden, stop hem dan even in de bench, of elders waar hij geen kattenkwaad kan uithalen. Hij kan dan
ook niet ontdekken hoe heerlijk het is om aan uw prachtige leren bank te knagen. Een ander voorbeeld:
u kunt het opspringen tegen mensen voorkomen door bij de begroeting zelf snel door de knieën te gaan
of door de hond eerst te laten zitten. En hond die zit kan immers niet springen.
Ongewenst gedrag zoveel mogelijk negeren
Wanneer de hond toch ongewenst gedrag vertoont, is het vaak het beste om dit te negeren. Want, hoe
gek het ook klinkt: straf kan voor de hond vaak een beloning zijn. Negatieve aandacht (straf) is immers
ook aandacht! Veel aandacht vragend gedrag is hierop gebaseerd en heel veel probleemgedrag heeft
hiermee te maken. Helaas zijn wij mensen erop ingesteld te reageren op ongewenst gedrag door te
mopperen en zijn wij veel minder geneigd om ons met de hond te bemoeien als hij lekker rustig is.
Hierdoor kan een hond gedrag ontwikkelen om onze aandacht af te dwingen. Piepen, jengelen, blaffen
als er bezoek is, blaffen of bijten als de telefoon gaat, steeds voor de tv gaan staan, zelfs onzindelijkheid
kan een manier zijn om aandacht te vragen. De enige manier om dit te doorbreken is door het gedrag
nooit aandacht te geven en op alle andere (positieve) momenten wél op de hond te reageren. Als gedrag
een hond niets oplevert, zal hij het op een bepaald moment immers vanzelf achterwege laten.

Ongewenst gedrag doorbreken
Sommige slechte gedragingen, zoals bijten in je schoen, kun je niet belonen en ook niet negeren. Probeer
het gedrag te onderbreken, bijvoorbeeld met een bepaald geluid (in je handen klappen). Het is alleen
maar de bedoeling dat de pup stopt/afgeleid wordt. Rijk hem direct een alternatief aan waar hij wél in
mag bijten en waarvoor u hem weer kunt belonen.
Correcties
Honden worden helaas te pas en te onpas gestraft. Ten eerste is dit een slechte oplossing omdat de
meeste honden niet beseffen waarom ze worden gestraft. Daardoor raken eigenaar en hond van de
regen in de drup. Het grootste nadeel van straffen is dat de hond alleen maar leert wat hij niet mag. Je
laat het bij wijze van spreken aan zijn fantasie over wat hij wel mag. Het gevolg is dat hij nodeloos
gespannen en angstig wordt. Als u dan toch een keer moet straffen,
gebruik hiervoor dan uw lichaamshouding en stem: NEE of bij
ernstigere vergrijpen FOEI. Spreek dit rustig uit en laat dit laag en boos
klinken en kijk de hond daarbij even strak aan. Zodra de hond zich
onderdanig gedraagt (laag staartje, oortjes plat, wegkijken), heeft hij
uw boodschap begrepen en moet u onmiddellijk ophouden met het
bestraffen! Bestraf ook alleen maar op heterdaad. Straf wordt vaak
pas achteraf gegeven, omdat je dan pas ontdekt wat de hond heeft
'aangericht'. De hond wordt door deze straf zeer verontrust en brengt
het absoluut niet in verband met zijn daad. Achteraf straffen is een
zeer slechte zaak voor de relatie tussen baas en hond! U mag de hond
in ieder geval NOOIT bij zijn nekvel pakken en schudden! Op die
manier doden dieren hun prooi en dat kan nooit uw bedoeling zijn. Uw
hond zal alleen maar onnodig bang voor u worden en u niet meer
vertrouwen. Het moge duidelijk zijn: Straffen is in de meeste gevallen
zinloos. Veel beter is het om gedrag dat we wel willen zien zo
aantrekkelijk te maken, dat de hond daar zelf voor kiest. Op de lange
duur heeft dat niet alleen een blijvend effect en is het gewenste
gedrag onderdeel van het gedragsrepertoire van de hond geworden,
maar het voorkomt bovendien dat de relatie tussen baas en hond
onder druk komt te staan.
Het lukt niet
Soms lukt hetgeen wat je voor ogen hebt niet direct, of zelfs op langere termijn ook niet. Bij het
leerproces begeleid je als eigenaar de hond. Het begeleiden van het leerproces kan je goed liggen, maar
moet u ook aangeleerd worden. Lukt het niet om iets aan te leren of een bepaald gedrag af te leren?
Vraag dan om hulp, soms is er een reden waarom iets aan of afleren niet lukt. Een voorbeeld hiervan kan
zijn dat de omstandigheden niet optimaal zijn, uw lichaamshouding voor verwarring zorgt of er eerder
miscommunicatie is geweest. Neem gerust contact op als u wat hulp of adviezen kunt gebruiken!

