U als roedelleider
U en uw hond vormen een relatie die anders is dan de relatie van mens tot mens. Om de gedragingen van
uw hond beter te kunnen begrijpen en interpreteren volgen hieronder enkele punten die uw gedrag naar
de hond en het gedrag van uw hond naar u duidelijker maken.
Leiding geven
Als leider geeft u aan wat er gaat gebeuren, wanneer en hoelang. Ook neemt de leider de hoogste plaats
in binnen de roedel, ook letterlijk! Dus geen hond op de bank of in bed, dit zijn de plaatsen van de
hoogsten in rang, de mensen dus. Laat de hond ook niet in alle ruimtes in huis komen, leer hem gewoon
te wachten tot u weer terug komt. De hoogste in rang wint met spelen de meeste keren maar in ieder
geval het laatste spelletje. Wees consequent, nee is altijd nee, geen uitzonderingen. Commando's dienen
zo snel mogelijk te worden uitgevoerd. Goed gedrag dient u te belonen zodat dit gedrag vaker voor zal
komen. Corrigeer alleen wanneer je dit kunt doen op het moment dat de hond de fout ingaat. Achteraf
corrigeren heeft geen enkele zin omdat de hond de link met de gebeurtenis niet meer kan leggen. Hij ziet
alleen een boze baas. Geef een commando dat de hond kent maar 1 keer, volgt hij hem niet op, help
hem dan het uit te voeren. Wanneer u een commando altijd vier keer geeft zal hij leren dat hij het pas na
vier keer hoeft te doen en dus de eerste paar keer niet reageren.
Gedrag van de hond
Dominant:
 Over de snuit bijten
 Poot op de schoft leggen
 Over een ander heen staan
 Bepalen in welke richting de groep zich begeeft
 Confrontatie opzoeken
Onderdanig:
 Mondhoeken likken
 Poot geven richting kop
 Klein maken/liggen
 Onder de kop van de ander doorlopen
Agressief:
 Tanden laten zien
 Rug haren overeind zetten
 Grommen
 Bijten
Tips & Adviezen
Belonen:
 Consequent handelen in identieke situaties
 Goede timing (tijdens of direct na het gewenste gedrag)
 Dit moet voor elke goede gedraging, zeker in het begin
Corrigeren:
 Doe dit met stem en lichaamstaal
 Doe dit op het moment dat er ongewenst gedrag plaatsvindt



Corrigeer op maat; niet te hard of zacht, dat zorgt voor een averechts effect

De beste manier om een bepaald gedrag af te leren is de hond een alternatief te bieden. Dit alternatief
kan dan weer beloond worden. Houdt altijd in gedachten dat een hond alleen uit zichzelf gedragingen
laat zien waar hij zich goed bij voelt of beter van wordt. Hij doet het voor zichzelf, niet voor u.
Nb: Belonen is niet het tegenovergestelde van corrigeren. Het tegenovergestelde van belonen is, niet
belonen.

