Grommen, leer uw hond grommen en stil zijn op commando
U kunt uw hond leren om grommen en stil te zijn, op commando.
Opnieuw gebruiken we daarvoor een trektouw om het gedrag uit te
lokken. Als u een touwtrek spelletje met hem doet zegt u tegen de hond;
“grom” of elk ander woord dat u daarvoor wilt gebruiken en trekt u wat
krachtiger aan het speeltje. Als hij gromt, prijs hem dan enthousiast.
Zeg dan; "Dibbes, stil". U stopt met trekken en laat hem een heel lekker
hapje ruiken. Als hij stopt met grommen, prijst u hem heel rustig en geeft
u hem een aantal hapjes voor u het trekspelletje hervat.
Grom

Stap 1. Zeg: "Dibbes, grom".
Stap 2. U lokt het grommen uit door wat wilder
aan het trektouw te trekken.
Stap 3. De hond gromt als reactie op het
wildere trek spel.
Stap 4. U prijst de hond: "grom, ja, brave
Dibbes, grom".

Stil

Stap 1b. Zeg: "Dibbes, stil".

Stap 2b. U stopt met trekken, maar u houdt
wel het touw vast en u beweegt met een
lekker hapje voor zijn neus.

Stap 3b. De hond snuffelt en stopt met
grommen (probeer zelf maar eens te praten
en te ruiken op hetzelfde moment).

Stap 4b. U zegt tegen de hond: "stil, goed
zo, stil", en u geeft de hond het lekkere hapje,
en nog één, en nog één...
Herhaal deze reeks keer op keer. Als u de
hond kunt laten grommen en stil zijn als u
daarom vraagt, kunt u dit met hem oefenen
tijdens wandelingen.
Daarmee leert de hond om dit in verschillende
omgevingen en omstandigheden te doen.

Let op:
Straf een hond vooral niet als hij tegen u gromt
Het domste wat we kunnen doen, is de hond straffen als hij tegen ons
gromt. Het (vaak langdurig) grommen, is immers een waarschuwing voor
een beet. Grommen is de manier van de hond om te zeggen; “gggrrrr,
hou daar mee op. Ggggrrrrrr, ik vindt dit echt niet leuk. Grrrrrr, als je er
niet mee stopt, ga ik je bijten”.
Als we deze waarschuwing bestraffen, krijg we een hond die boos of
bang is geworden van iets dat wij hebben gedaan en ons niet meer
waarschuwt voor hij bijt. Als we het grommen bestraffen, halen we de
waarschuwing weg. We creëren daarmee een tijdbom zonder tik.

