

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

4. Aanleren om alleen te
blijven
Alleen blijven is voor de meeste honden
heel moeilijk. Honden zijn sociale dieren
en het is voor hen niet natuurlijk om
afgezonderd te zijn van de rest. Een wolf
die van zijn roedel is gescheiden huilt, in
een poging om de roedelgenoten op te
sporen. Onze huishonden moeten echter
wel eens alleen worden gelaten. Het is
daarom belangrijk dat uw hond al op jonge
leeftijd leert omgaan met het alleen zijn.
Als puppy’s niet geleerd wordt om alleen
te blijven, dan kunnen er grote problemen
ontstaan als dit uiteindelijk gebeurd, al is
uw afwezigheid maar een paar minuten.
Honden die niet alleen kunnen zijn
vertonen één of meerdere van de volgende
gedragingen
 bijten/knagen/sabbelen
 krabben aan deuren/kozijnen
 graven in tapijt
 rondhollen
 blaffen/janken/huilen als een wolf
 onzindelijkheid
Aanleren van het alleen zijn
 Als de pup bij u in de buurt ligt te
slapen leg hem dan in zijn
mand/bench, zodat de afstand
tussen u en de pup groter wordt.

Laat uw pup regelmatig in zijn
mand/bench liggen als u gaat koken
of eten.
 Als u de kamer verlaat waar de pup
is sluit dan de deur, u voorkomt
hiermee dat de pup u achterna kan
lopen.
 Komt uw pup aandacht bij u
vragen, stuur hem dan weg, u kunt
hem op een ander tijdstip bij u
roepen om bijvoorbeeld met hem te
gaan spelen/wandelen.
Aandachtvragen kan zijn:
 Opspringen
 Speeltjes komen brengen
 Blaffen
 Snuit onder uw arm duwen, etc.
Bouw de tijd van het alleen zijn langzaam
op, begin met een paar minuten. U begint
al onbewust met de tijd opbouwen als u
bijvoorbeeld naar het toilet gaat.
Aandachtspunten





Reageer niet op piepen, blaffen of
aan de deur krabben
Begroet uw hond niet als hij herrie
maakt op het moment dat u thuis
komt, wacht tot hij rustig is,
begroet hem dan op een rustige
manier
Bestraf uw hond nooit voor
vernielingen of onzindelijkheid als
u thuiskomt. Uw hond kan de straf
echt niet koppelen aan iets wat in
het verleden is gebeurd.
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