Een berisping met betekenis
Kunt u uw hond trainen zonder hem af en toe een standje te geven? Ik
denk zelf van niet. Soms luistert de hond gewoon niet of doet hij iets wat
echt niet door de beugel kan en moet u als baasje wel ingrijpen. Boos
worden helpt niet en schreeuwen lost niets op. Het helpt de hond niet om
het wel goed te doen. De schrikreactie van de hond betekent niet dat hij
begrijpt wat hij verkeerd doet en wat u van hem wil. De waarheid is dat
hij bang wordt van de boze reactie.
Wat ook niet helpt, is voortdurend zijn naam roepen. Je ziet mensen
soms hun hond iets verbieden of bij zich roepen op de volgende manier:
“Dibbes, kom hier… Dibbes… hee Dibbes… DIBBES… DIBBES”.
En het lijkt alsof de hond denkt: “Ja, ik weet hoe ik heet, maar wat wil je
van me?”
Het is van belang dat u een “berisping met betekenis” leert geven. Een
voorwaarde voor het kunnen gebruiken van een berisping met betekenis,
is dat u zeker weet dat de hond het door u gebruikte commando kent.
Als de hond niet luistert
Stel dat u het “zit” commando heeft gegeven en de hond geeft geen
gehoor aan uw verzoek omdat hij met iets anders bezig is of gewoon
Oost-Indisch doof is. U doet dan het volgende. U blijft het gedrag wat u
wenst van hem eisen. U dringt nadrukkelijk aan, maar zonder uw stem te
verheffen: “Dibbes zit, zit, zit, z…, goed zo, dank je”. De druk die u door
het voortdurend herhalen van het commando op de hond legt kan wat
vervelend zijn, maar het is niet beangstigend of pijnlijk. Bovendien neemt
u die druk onmiddellijk weg en bedankt u hem als hij gehoor geeft aan
het commando.
Dus u blijft het gewoon herhalen tot hij het doet. Dan zegt u: “Brave
hond” en vraagt het hem opnieuw, net zolang tot dat hij het doet na één
verzoek. Dan geeft u hem iets lekkers en zegt u tegen hem dat hij mag
gaan spelen. Hij kan weer gewoon doen wat hij leuk vindt nadat hij is
gaan zitten.

Hierna moet hij altijd na één commando gaan zitten. Als u het
commando moet herhalen, laat u het brokje zien maar geeft u het niet. U
doet een stap naar achteren, roept hem en vraagt hem te komen en te
gaan zitten. Als hij het dan in één keer doet, geeft u hem zijn beloning en
zegt u dat hij mag gaan spelen.
De hond leert het volgende:
Als de baas “zit” zegt, moet je het doen en als je het niet doet moet je het
opnieuw doen en opnieuw en opnieuw tot je het na één commando doet.
Dan krijg je iets lekkers én mag je gaan spelen. Dus de snelste manier
om een snack te krijgen en te mogen spelen is in één keer te luisteren
en het te doen.
In veel trainingsboeken wordt gesteld, dat een commando nooit herhaalt
mag worden omdat het herhalen van het commando de waarde ervan
zou verminderen. U kunt uzelf afvragen hoeveel waarde het commando
“zit” heeft, als de hond daarna niet gaat zitten.
De bovenstaande techniek werkt.

Als een hond iets fout doet
Dezelfde techniek werkt ook als een hond iets fout doet.
Voorbeeld:
De hond springt tegen u op. U zegt niet: “Foei, stoute hond” of “Nee,
nee, niet doen”. Een berisping met betekenis zou kunnen zijn: “Dibbes,
zit”. U zegt dit met nadruk, maar zonder te schreeuwen. De toon in uw
stem, doet de hond begrijpen dat het opspringen niet gewenst is en de
opdracht in de berisping vertelt hem wat hij wel moet doen, namelijk
zitten.

