Maroef
Coaching Baas & Hond

Hij is alleen maar blij!
Dagelijks zie ik cursisten met honden die springen, blaffen, happen en aan de lijn trekken. Hij doet niets,
hij is alleen maar blij hoor ik dan. Daarna krijg ik allerlei verontschuldigingen dat de hond zo lief is en het
goed bedoelt. En dat is ook zo.
Laten we eens kijken waarom de hond zo reageert.
Dit gedrag ontstaat door ervaringen in o.a. de puppy tijd. Hij krijgt veel aandacht en wordt door vreemde
mensen geaaid. Door deze ervaringen leert hij dat mensen aan hem komen. Niet alle pups vinden dat ook
echt leuk en door deze negatieve ervaringen wordt de hond, vaak al op afstand, opgewonden en gaat
zwaaien met zijn staart. Komen mensen op hem af dan wordt de opwinding groter omdat hij geleerd heeft
dat ze aan hem komen. Wij mensen realiseren ons niet dat dit drukke gedrag een uiting is van stress en
we laten onze hond “gewoon” aaien door mensen.
Hetzelfde gebeurt met ontmoetingen tussen honden. Vaak vinden pups het een beetje spannend als een
hond op ze af komt. Een aantal weken later hoor ik mensen zeggen: “hij is ineens brutaler naar andere
honden”. Ook dit kan in de eerste weken van de puppy tijd ontstaan. De hond associeert honden en
mensen als iets spannends.
Wij mensen denken “menselijk”, de hond denkt en reageert als hond. Hierdoor ontstaan misverstanden
tussen hond en baas. Als een hond zo opgewonden is, springt en soms ook hapt heeft hij een verkeerde
associatie gemaakt. Wat wij als “blij” bestempelen is vaak stress. Deze honden gaan na verloop van tijd
trekken, blaffen en uiteindelijk uitvallen naar andere honden en mensen.
Het is belangrijk dat je dit gedrag goed begeleid en dat je je hond duidelijk maakt wat je verwacht.
Corrigeren maakt het gedrag alleen maar erger. Belangrijk is dat je de oorzaak zoekt. Als je die kent kan je
er iets aan doen.
Een goed boek is: kalmerende signalen van Turid Rugaas.
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