Algemene omgangsregels
✓ Wees steeds consequent in uw gedrag naar de hond.
✓ Blijf kalm en geduldig in uw omgang met uw hond. U dient zelfverzekerd over te komen
en geen aarzelend gedrag te vertonen.
✓ Gebruik uw stem op de juiste wijze, d.w.z. beloning, commando en correcties zijn
duidelijk van elkaar te onderscheiden. Dit betekent bij een correctie een 'Iage', barse
stem gebruiken. Bij een commando een 'neutrale', heldere stem en bij beloning een
'hoge', vriendelijke stem gebruiken.
✓ Geef uw hond alleen commando's in situaties waarbij u weet dat ze opgevolgd worden.
Een eenmaal gegeven commando dient ook uitgevoerd te worden.
✓ Voert uw hond het commando na 1x zeggen niet uit, herhaal het dan en 'help' uw hond
bij het opvolgen van het commando. Blijf dus commando's niet eindeloos herhalen en ga
zeker niet schreeuwen.
✓ Vergeet niet uw hond te belonen (met stem, een aai, spel en / of voer) voor een juist
uitgevoerd commando.
✓ Let er op dat u het commando ook weer opheft door de hond bijv. 'vrij' te geven.
✓ Corrigeer ongewenst gedrag op het moment dat het uitgevoerd wordt of meteen erna
(binnen een tiende van een seconde!), door met dreigende, harde stem bijvoorbeeld
“NEE” of “FOEI” te roepen.
✓ Na de correctie de hond een aantal commando's uit laten voeren en alleen met stem
belonen ('goed maken'). Negeer de hond daarna een tijdje.
✓ Het is beter te voorkomen dat de hond ongewenst gedrag gaat uitvoeren door een
duidelijk “nee” te zeggen. Stopt de hond met het ongewenste gedrag, dan de hond
ander, niet verenigbaar gedrag laten uitvoeren (afleiden) en kort met stem belonen.
✓ Gaat de hond toch door met het uitvoeren van het ongewenste gedrag, dan overgaan tot
het geven van een correctie (zie boven).
✓ Gewenst gedrag belonen geeft meer resultaat dan ongewenst gedrag (steeds)
corrigeren!
✓ Pak af en toe voerbak, bot en / of speeltje van de hond af. Gaat dit zonder protest van
de hond, dan de hond belonen. Geef het weer terug of geef de hond een andere
beloning.
✓ Bepaal tijdens de wandeling de route en laat deze niet door de hond bepalen. Verander
ook regelmatig van wandelroute.
✓ Geef de hond een eigen vaste plaats (mand, kussen of bench) op een rustige plek.
Corrigeer de hond nooit als deze op zijn plaats ligt. De hond moet zijn plaats als een
rustige, veilige plek beschouwen en niet als strafplaats!
Kinderen
✓ Kinderen mogen de hond nooit storen als deze op zijn plaats ligt.
✓ Laat uw hond nooit alleen met (kleine) kinderen! Ook niet voor heel even.
✓ Een hond is geen kinderspeelgoed. Leer kinderen hoe ze met een hond om moeten
gaan.
✓ Kinderen weten dit niet van nature en kunnen per ongeluk een hond pijn doen of laten
schrikken.
✓ Leer kinderen om altijd eerst aan u (of aan de eigenaar van de hond) toestemming te
vragen of ze wat met de hond mogen doen. Op die manier heeft u altijd controle over de
situatie.
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