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Delen mag, maar uitsluitend met bronvermelding.

Het wordt weer mooi weer en de tuindeuren gaan open. Honden wandelen rond in de tuin en gaan
reageren op de omgeving. Voor sommige puberhonden is dat een nieuwe ervaring! Vorige zomer
waren ze nog heel erg klein, maar nu zijn ze al groot en moeten ze van zich laten horen... Dit kan
leiden tot overlast en dat willen we niet.
Blaffen is uiteraard 'natuurlijk gedrag', in de natuur is dat de manier om roedelgenoten te
waarschuwen en het gevaar af te schrikken.
Waarom blaft een hond in de tuin?
 De hond waarschuwt voor onraad.
 De hond is bang voor de geluiden en bewegingen.
 De hond bewaakt het territorium.
 Blaffen maakt dat het geluid/de beweging verdwijnt.
o Dit is natuurlijk niet echt zo, maar als de buurman naar buiten loopt, de hond blaft en de
buurman gaat weer naar binnen, dan lijkt het voor de hond dat hij de buurman weer heeft
weggejaagd: een groot succes, en dat moet herhaald worden!!!
 Blaffen is zelfbelonend… het maakt stoffen vrij die prettig zijn voor de hond.
Het is dus belangrijk het blaffen tijdig te onderbreken. Helemaal afleren is onmogelijk en ook
onwenselijk, omdat het tegen de natuur in gaat en de hond dan ook bij echt gevaar niet meer zal
aanslaan!
Maar twee of drie maal blaffen is genoeg en het laten wennen aan geluiden en beweging in de
buurtuinen moet helpen, zodat het wellicht toch grotendeels uitdooft.
Dus wat te doen?
 Laat zien dat je de waarschuwing hebt begrepen, kijk/luister even samen naar dat ‘enorme
gevaar’ en leid de hond af.
o Jij neemt de verantwoordelijkheid over, dan hoeft de hond de verantwoordelijkheid niet te
dragen en hij hoeft ook niet meer bang te zijn.
 Beloon hem voor elke halve seconde dat hij NIET blaft.
o Voeg evt. direct met de beloning het commando ‘stil’ toe en let op de timing, zodat je niet
per ongeluk 'stil' zegt tijdens een blaf .
 Ga in de tuin zitten en beloon de hond continu terwijl er bij de buren beweging of geluid is.
o Het onaangename wordt geassocieerd met iets lekkers, leuks, aandacht, voer en ‘het
gevaar’ wordt minder belangrijk.
 Doe leuke spelletjes en oefeningetjes met de hond terwijl er bij de buren activiteit is.
o Langzamerhand zal de hond het geluid minder interessant gaan vinden, ook omdat jij
blijkbaar niet onder de indruk bent van ‘het gevaar’.
 Geef de hond eten in de tuin of een lekkere kong, een onvoorstelbaar fijne kluif en je zult op den
duur (hopelijk) zien dat de buren de tuin kunnen afbreken zonder dat de hond er interesse voor
heeft.
 Probeer de ‘winnaarservaringen’ (de buurman vlucht het huis in) tot een minimum te beperken.
Heb je geen tijd om met de hond bovenstaande dingen te doen, dan is naar binnen halen het beste,
maar… doe dat enthousiast, leuk, vrolijk. Het is geen straf, maar het haalt de hond weg uit zijn patroon
(en van ‘het gevaar’). Maak je dat te zwaar en wordt het een straf, dan zal hij steeds minder makkelijk
te pakken zijn en niet meer binnen komen. Dus binnen geroepen worden is ook weer een leuke
associatie met het geluid buiten en je laat zien dat je de waarschuwing hebt begrepen.
Let ook op de andere gezinsleden… Stel dat die woedend naar buiten stormen en brullen dat de hond
zijn kop moet houden, is dat voor de hond het signaal dat het wel heel erg gevaarlijk is allemaal
buiten, dat zelfs de baasjes ontzettend bang en opgewonden zijn en de opwinding en het geblaf zullen
toenemen!
Wees positief, consequent en duidelijk en geef de hond steun en vertrouwen! Succes!
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