Blaffen, leer uw hond blaffen en stil zijn op commando
Voor veel eigenaren (of eigenlijk voor
hun buren), is het buitensporig blaffen
van een hond die alleen thuis is, een
onaanvaardbaar probleem.
De oplossing voor dat probleem is hem
achterlaten met een aantal met voer
gevulde kauwspeeltjes. Dat scheelt in
veel gevallen negentig procent van het
aantal blaffen.
Een aantal eigenaren ondervinden ook
last van buitensporig en voortdurende
blaffen, terwijl ze gewoon thuis bij hun
hond zijn.
De oplossing daarvoor is ook simpel:
Leer de hond gewoon stil te zijn op commando
Dit klinkt erg logisch, maar veel eigenaren ondervinden enorme
problemen als ze dit in praktijk willen brengen. Dit komt voornamelijk
omdat ze de hond proberen stil te laten zijn, als hij al helemaal opgefokt
en doorgedraaid is. Ze proberen de hond het zwijgen op te leggen als hij
zo luid blaft dat hij de instructies van de eigenaar niet eens kan horen,
zelfs als hij dat zou willen.
Er is een betere manier
Laten we eerst het "probleem" onder commando brengen en de hond
leren om te blaffen als wij daarom vragen. Een aantal onder u zal dit
vreemd vinden: "Mijn hond blaft de oren van mijn hoofd, dus waarom zou
ik hem leren om nog meer te blaffen?" Omdat, nadat u hem op
commando heb leren blaffen, u hem ook kunt leren stil te zijn op die
momenten dat hij niet helemaal doorgedraaid en opgefokt is en op tijden
dat het u goed uitkomt.
Leer uw hond om op commando te blaffen
U gebruikt de vier stappen uit de “uitlokken en belonen” methode, om de
hond te leren om te blaffen als u dat aan hem vraagt.

De stappen:
Stap 1.

Zeg "Dibbes, blaf".

Stap 2.

Lok uw hond uit om te blaffen en

Stap 3.

als uw hond reageert en blaft,

Stap 4.

beloont u hem met complimentjes voor het blaffen.

Wat kunt u gebruiken om hem uit te lokken om te blaffen?
Wat dacht u van een medeplichtige die aanbelt of even op de deur klopt,
nadat u het commando "Dibbes, blaf" heeft gegeven. Na zes tot acht
herhalingen van deze training zal uw hond leren dat "blaf" betekent dat
de deurbel zo gaat komen of dat er op de deur geklopt wordt en zal hij, in
afwachting van dat geluid, blaffen als u "Dibbes, blaf" zegt.
Stil zijn
Een onderdeel van leren blaffen op commando,
is het aanleren van het "stil" commando. Wissel
"Dibbes, blaf" en "Dibbes, stil" met elkaar af tot
de hond het perfect beheerst. Hij zal al snel leren
wat “stil” betekent als u dat in de oefeningen van
hem vraagt. Nu begrijpt uw hond ook wat u
bedoeld, wanneer u hem vraagt om stil te zijn als
hij opgewonden of angstig is.
Uw hond leren om op commando stil te zijn
Het “Uitlokken en belonen” is zo´n snelle en gemakkelijke manier van
trainen, dat u op hetzelfde moment dat u hem leert blaffen of grommen,
hem ook kan leren om stil te zijn.
Wat gaan we gebruiken om het "stil zijn" uit te lokken? Antwoord: Iets
heel lekkers.
Een smakelijk hapje onder de neus van uw hond is zeker het beste
lokmiddel. Een hond kan niet aan iets lekkers snuffelen en blaffen te
gelijk. Probeer zelf maar eens te praten en te snuffelen op hetzelfde
moment. Beloon het stil zijn gerust met gulle hand.

De "blaf" en "stil" oefening gecombineerd
Blaf

Stap 1.

Zeg; "Dibbes, blaf".

Stap 2.
Een medeplichtige belt aan of
klopt op de deur.
Stap 3.
De hond blaft als reactie op de
deurbel of het kloppen.
Stap 4.
U prijst de hond, "blaf, goede
hond, blaf".

Let op, het blaffen wordt niet met voer beloont. De hond blaft immers tot
uw frustratie al te veel uit zichzelf. Wel moedigt u hem aan om te blaffen
door het commando “Blaf” (of welk woord u daar ook voor wilt gebruiken)
tijdens het blaffen te blijven herhalen.

Stil
Stap 1

Zeg; "Dibbes, stil".

Stap 2

De medeplichtige stopt met
aanbellen
of
kloppen.
Beweeg een heel lekker
voertje voor de neus van
uw hond heen en weer.

Stap 3

De hond snuffelt en stopt
met blaffen.

Stap 4

U prijst de hond; "stil, goed
gedaan, stil" en u geeft de
hond het lekkers.

TIP… Als u nu geen handlanger bij de hand
heeft, kunt u ook het geluid van de deurbel
opnemen. Tegenwoordig zijn al veel
mobieltjes voorzien van een goede kwaliteit
recorder. Het maakt niet uit dat de hond mee
blaft op de opname. Integendeel, het zal zijn
blaffen tijdens het afspelen waarschijnlijk
meer prikkelen. Dan heeft u de oefening
helemaal zelf in de hand. Deze opname kunt
u dan ook gebruiken om het blaffen op
commando op andere plaatsen te stimuleren.
Herhaal de blaf/stil oefening een aantal malen. Bij elke herhaling wacht u
iets langer met de beloning na het "stil" commando. U kunt de tijd die de
hond stil is, als volgt tellen: "Goed stil één, knap hoor stil twee, goed zo
stil drie…” etc. Denk erom dat u altijd zacht praat als u het commando
"stil" geeft en zijn stil zijn versterkt door hem fluisterend complimentjes te
geven. Des te zachter u praat, des te beter zal de hond geneigd zijn om
op te letten en te luisteren, en daarom ook niet blaffen.
Vervolgens oefent u "Blaf en Stil" tijdens een lange wandeling, zodat de
hond de commando´s leert in verschillende omgevingen en onder
meerdere omstandigheden. U leert hem stil te zijn als hij rustig is en na
veel oefening ook als hij opgewonden is. Nu kunt u hem voortaan ook
vragen om stil te zijn als de deurbel gaat.

