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

Opspringen
Waarom springt een hond op
Natuurlijk gedrag
Het likken van de neus/bek is natuurlijk
gedrag van honden bij een begroeting.
Pups likken zelfs in de bek van hun
moeder zodat zij haar eten opgeeft en de
pups dat weer kunnen opeten. Met dit
gedrag bedelen pups om voer, wat beloond
wordt op het moment dat hun moeder eten
opgeeft.
Aangeleerd gedrag
Als uw hond tegen u of andere mensen
opspringt wordt hij vaak geaaid of er wordt
tegen hem gepraat. Door uw hond aandacht
te geven op het moment dat hij opspringt,
wordt hij (onbewust) beloond voor zijn
gedrag.
Opspringen voorkomen
Op het moment dat u een pup krijgt kunt u
voorkomen dat het opspringen aangeleerd
wordt. Als u de pup wilt begroeten gaat u
door uw knieën en begroet hem. Wilt u de
pup een voerbeloning geven houd dit dan
voor zijn snuit als u het gaat geven. Houdt
u de voerbeloning te hoog dan zal uw pup
moeten opspringen om het te pakken.

Het opspringen afleren
Als uw hond tegen u wil opspringen blijft
u stil staan of draait u zich om, u zegt niets
tegen uw hond en raak hem niet aan. U
negeert uw hond op dit moment, het
opspringen levert de hond niets op. Op het
moment dat uw hond met alle vier de poten
weer op de grond staat beloont u hem. In
het begin zal uw hond proberen om te
blijven springen, dit is immers in het
verleden beloond. U blijft dit gedrag
negeren, u kunt ook wegstappen en de
hond weer belonen als hij met alle vier de
poten op de grond staat.
Het opspringen naar (vreemde) mensen
op straat
Er zijn honden die tijdens het wandelen
tegen iedereen willen opspringen om
aandacht te krijgen. Het kijken van mensen
naar de hond is soms al voldoende om te
springen. U kunt dit gedrag voorkomen
door ervoor te zorgen dat uw hond goed
onder appèl staat. Als u mensen aan ziet
komen kunt u uw hond bij u roepen en
laten zitten/liggen of u laten volgen, u
beloont uw hond voor dit gedrag, uw hond
heeft nu niet de mogelijkheid om op te
springen. U kunt dit oefenen door deze
situatie in scène te zetten.

Zitten/liggen/volgen in plaats van
opspringen
U kunt uw hond ook leren te gaan
zitten/liggen/volgen bijvoorbeeld tijdens
het begroeten of het naderen van mensen,
uw hond dient dan wel het zit/lig/volg
commando te beheersen. Op het moment
dat uw hond wil gaan opspringen geeft u
het commando zit/lig/volg. Als uw hond
gaat zitten/liggen/volgen beloont u hem.
Springt uw hond toch een keer op negeer
hem dan. Het commando dat u geeft hangt
af van de situatie, buitenshuis uw hond
laten volgen gaat beter dan in huis.

Aandachtspunten
• Als de hond de eerste aanzet maakt
om te gaan springen blijft u stil
staan of draait u zich om, of u roept
uw hond en geeft het commando
zit/lig/volg
• Negeer de hond volledig, duw hem
ook niet weg dat is ook een vorm
van aandacht en beloon hem als hij
niet opspringt of voor het opvolgen
van een gegeven commando
• U kunt de hond tijdens het begin
van de training aan de riem houden,
hiermee voorkomt u dat hij tegen
andere mensen kan opspringen
• Negeer ongewenst gedrag en
beloon gewenst gedrag
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