Belonen van het goede gedrag
Gereedschap nummer één in uw beloningsarsenaal, is het belonen van
het moment van het goede gedrag.
Dat doen we in training voortdurend. De hond doet een moeilijke
oefening en hij krijgt wat lekkers. En we doen het ook tijdens een spel.
De hond apporteert de bal en u beloont hem door de bal weer weg te
gooien. Maar goed gedrag belonen in het dagelijkse leven is iets wat we
gewoon niet voldoende, of helemaal niet doen.
Het betekend niets anders dan dat u de hond beloont voor iets dat hij
goed doet. Hij zit ergens rustig en hij doet niets fout en u complimenteert
hem. Waarom? Hij loopt niet te ijsberen, hij is niet aan het blaffen en hij
springt niet tegen u op. Vijfennegentig procent van de tijd gedraagt hij
zich goed.
Kijk elke minuut naar het gedrag van uw hond en zeg; “brave Dibbes
hoor”. Geef hem soms een brokje als hij rustig op zijn plaats ligt of op
een andere manier braaf is. Geef hem de feedback die hij verdient.
Binnen één uur heeft u een compleet andere hond.
Goed gedrag – slecht gedrag
We nemen goed gedrag als iets vanzelfsprekends, maar we mopperen
en klagen over het slechte gedrag. Als we geen aandacht besteden aan
het goede gedrag, gaan we ons steeds meer focussen op het slechte
gedrag. En bij sommige honden zal dat slecht gedrag veroorzaken. Dit
omdat het slechte gedrag meer aandacht van het baasje krijgt dan goed
gedrag.
Honden leren; “als ik blaf, komt het vrouwtje met me praten” of “als ik
aan de riem trek, praten ze met me” of “als ik iets van tafel pak, dan
rennen ze achter me aan en ik vind dat spel geweldig”. De hond is nu
eenmaal een super sociaal dier. Hij krijgt nog liever gemopper, gevloek
en geschreeuw (slechte aandacht), dan helemaal geen aandacht.
Laat de hond liever af en toe zomaar weten dat hij iets goed doet, dat
scheelt in de ontwikkeling van gedragsproblemen.

