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Wat betekent een bench voor je nieuwe huisgenootje
Vroeger had niemand een bench voor de hond. Gewoon een mand in de gang. Iemand
heeft toen bedacht dat het gebruik van een kooi voor een hond een gat in de markt is. (Ik
heb die iemand al vele verwensingen naar het hoofd geslingerd in gedachten…) Het scheelt
opvoeden, gesloopte huisraad en aandacht moeten geven. Het werkt voor alles. Dus het
werd: ‘ik koop een pup dus ook een bench’. Gat in de markt dus en fijne opvoedmethode.
Wat echter op de achtergrond geraakte is het aanleren van het alleen thuis blijven. Hond
gaat in bench, kan toch niet slopen, piept even, maar ach…
Maar in vertrouwen alleen thuis blijven in een mand in de gang is er bijna niet meer bij.
Want dat is namelijk the key: vertrouwen.
Je wordt weggehaald bij je familie uit je vertrouwde omgeving. Komt in een huis bij
iemand die jou wel leuk vindt, maar die je helemaal niet kent. En die iemand zet jou in
een kooi. Voor die iemand vanzelfsprekend, voor jou een angstig drama.
Mijn advies is om eerst te gaan werken aan het vertrouwen. Een band opbouwen met je
pup. Ga spelen, knuffelen, laat hem wennen aan alle geluiden en geuren in huis. Hij mag in
het begin overal bij zijn.
Maak een uitlaatschema met vaste tijden. Begin met elke 1,5 uur naar buiten gaan. Want
ja, een hond kan namelijk klokkijken zodra het gedrag van de eigenaar consequent en
voorspelbaar is. Een hond is zeer ritme-gevoelig. En dit is ook weer heel belangrijk voor het
alleen thuis leren zijn. Want voorspelbaar gedrag van jou geeft vertrouwen aan je hond.
Een pup is werk aan de winkel. Stap 1 is niet de bench aanleren, maar leren aan je pup dat
hij op jou kan vertrouwen. Stap 2 is een slaap-, eet- en uitlaatschema maken om
duidelijkheid voor mens en hond te krijgen. Stap 3 is kijken waar jouw pup uit zichzelf het
vaakst gaat liggen, zodat je daar een plek voor hem kunt creëren (en dan bedoel ik niet
op bed of bank, maar gewoon op de grond in de woonkamer).
Het aanleren van het respecteren van de nachtrust van de eigenaar begin je door het
plaatsen van de mand naast je bed (en niet jouw bed naast dat van de hond!). De meeste
honden slapen dan een stuk rustiger. Je wordt ook sneller wakker als de pup piept om aan
te geven dat hij eruit moet, want ook dit zal een paar keer per nacht zijn de eerste weken.
Hoe langer de pup er is, hoe meer hij gewend zal raken aan de geluiden en het ritme van
de dag. De mand hoeft niet meer naast het bed, maar kan wanneer pup een paar dagen
rustig blijft, bij de slaapkamerdeur. Vervolgens bij de trap en daarna onderaan de trap.
Alles gaat geleidelijk en op basis van vertrouwen.
De ‘quick fix’ van het zetten van een pup in de bench lijkt een makkelijke oplossing om
hem gelijk ’s nachts beneden te leren slapen, maar in de praktijk blijkt het een drama voor
zowel pup als eigenaar.
Ik wens iedere eigenaar een sterke vertrouwensband toe waardoor je over een tijdje kunt
lezen en schrijven met de hond die de komende 15 jaar je beste maatje zal zijn.

