Opsluiten kort- en langdurig
Dat doen we in bench terwijl u thuis bent.
Het enige dat in de bench aanwezig is,
zijn wat kauwspeeltjes gevuld met voer.
De redenen?
De pup/hond wordt als vanzelf getraind om op een Kong te kauwen, het
weerhoudt een pup ervan om te plassen omdat hij niet ijsbeert en het
kauwspeelgoed voorkomt ook dat hij blaft. Dat is een kwestie van een
paar dagen. Elk brokje dat uit de Kong komt, beloont de pup/hond voor
liggen op zijn matras, het kauwen op een Kong, zonder lawaai te maken.
Bovendien gaat door het kauwen, de hartslag en de bloeddruk omlaag.
Een andere belangrijke reden (de allerbelangrijkste) is, dat door het goed
gebruiken van de bench het voorspelbaar wordt wanneer hij (en dat geldt
met name voor een pup) moet plassen en poepen. Op die manier kunt u
er een commando aan verbinden en er een beloning voor kan geven in
plaats van dat u hem moet bestraffen.
Door het gedrag te belonen, bekrachtigt u het buiten plassen en poepen.
De bench is een management gereedschap. Als een pupje een uur in de
bench heeft door gebracht en u met hem naar buiten gaat, zal hij
negentig procent van de tijd binnen twee minuten plassen en een minuut
later poepen. Dus u zegt; “ga plassen”, en als hij dat inderdaad gedaan
heeft, prijst u hem de hemel in en geeft u hem wat lekkere hapjes.
Hetzelfde geldt voor het poepen, ook dat wordt geprezen en beloont.
Daarna kunt u lekker met hem spelen en trainen, want nu is het een
wollig knuffelbaar vachtje zonder inhoudt. Hij is nu geen gevulde blaas
en darmen met een wollig knuffelbaar vachtje er om heen.
Doe dit de eerste week met een geadopteerde hond in uw huis of een
aantal maanden met een nieuwe pup. Als een hond die u al langere tijd
heeft, begint met het huis te bevuilen, is dit de manier om het probleem
aan te pakken.
Het is een passieve trainingsvorm. U creëert een situatie en u doet voor
de rest niets, de hond traint zichzelf.

Opsluiten langdurig
Dat doen we in een kamer of een afgebakend deel van een kamer. In
deze ruimte zijn vier zaken:
o Een comfortabel matras, (tenzij hij er op kauwt, dan een geen
matras tot hij verslaafd aan zijn kauwspeelgoed is)
o 2. Vers water
o 3. Kauwspeelgoedjes gevuld met zijn normale brokken (hij krijgt
zijn voer alleen op deze manier) en
o in de hoek het verst van zijn slaapplek, een toiletplek.
De redenen?
U gebruikt deze opstelling om de hond passief de gewoonte aan te leren
om zijn toilet te gebruiken. In de ene hoek is zijn bed en in de verste
hoek ervandaan staat zijn toilet. De hond ontlast zich van nature zo ver
mogelijk van zijn slaapplek. De hond wordt als vanzelf getraind om op
een Kong te kauwen in plaats van op uw bankstel (dat levert hem
immers geen voer als beloning en de Kong wel).
Als de hond opgesloten zit kan hij niet uw huis verruïneren.

