

De Algemene
Begeleidingscommissie van de
NLV krijgt veel vragen over
opvoeding, puppytests en gedrag.
Daarom is de ABC begonnen met een
reeks artikelen van van Crista Torn Broers.
* Hebt u vragen op deze terreinen? Dan
kunt u contact met haar opnemen. Haar email-adres is: labrador.gedrag@hetnet.nl

2. Benchtraining




Aandachtspunten


Veel mensen vinden de bench
onvriendelijk en vinden het een lelijk
obstakel. Het is echter een plek waar uw
hond zich veilig kan terugtrekken, mits
positief aangeleerd. Het voordeel van de
bench is dat u hem overal mee naar toe
kunt nemen. Denk hierbij aan op visite
gaan of uw vakantie. U hond heeft dan
altijd zijn veilige plekje bij zich.



Zet de bench in de kamer op een rustige
tochtvrije plek, niet te dicht bij een
verwarming. Leg er een wasbaar kleedje in
of zet er een stoffen mand in als de hond al
een mand is gewend.





Aanleren van de bench





Geef al de maaltijden van uw hond
in de bench, u laat tijdens het eten
het deurtje open staan.
Leg een paar keer per dag iets
lekkers in de bench, gaat uw hond
kijken stimuleer hem dan om de
bench in te gaan, daar ligt de
beloning, iets lekkers
Gaat het om een pup die nog geen
plaats heeft leg hem dan iedere keer
als hij in slaap valt in de bench, niet
boos worden als hij eruit stapt. Wel
consequent uw pup terug in de
bench leggen op het moment dat hij
een andere slaapplaats kiest.

Gebruik een woord dat nog geen
betekenis heeft voor uw hond: dat
gaat u gebruiken als commando om
uw hond naar de bench te sturen,
bijvoorbeeld het woordje ‘plaats’.
U gaat het commando aanleren op
het moment dat uw hond gemakkelijk in en uit de bench loopt.
Leg iets lekkers in de bench. Staat
uw hond met alle poten in de bench
geef dan het commando ‘plaats’.




Laat het deurtje in het begin open
staan, doe het deurtje pas dicht als
uw hond regelmatig gaat slapen.
Leg op onregelmatige tijden iets
lekkers in de bench, of geef uw
hond iets lekkers als hij de bench in
gaat. De bench blijft zo leuk voor
de hond.
Als uw hond onrustig is in de
bench, dan wacht u met hem eruit
halen tot hij rustig is. U voorkomt
hiermee dat u onbewust uw hond
beloont voor het onrustige gedrag.
Als uw weg bent geweest en uw
hond heeft in de bench gezeten
moet u de hond rustig begroeten,
maar laat hem niet direct uit de
bench. U voorkomt hiermee dat uw
hond leert dat het zien van de baas
aanleiding is om meteen uit de
bench te mogen.
Beloon uw hond als het goed gaat.
Stuur uw hond nooit voor straf de
bench in, bestraf hem ook niet als
hij in de bench zit. De bench is
immers een veilige plek waar uw
hond zich kan terugtrekken.
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