
1- Op en in zetel springen in zitten of op het bed.

Heel belangrijk is hoe u uw pup opvoed in de prille eerste weken dat u hem in huis heeft 
genomen. Deze periode leert uw hond uw huis kennen en uw gewoontes.

Hij zal ook eigen gewoontes aanleren.
Laat u de pup als klein schattig diertje bij u zitten op de zetel , of uw bed, uw schoot, dan 

zie je op de foto het resultaat wat er gebeurd als uw ^pup geen pupje meer is.
Zelfs al is hij te groot , hij zal steeds terug op uw bed en zetel of schoot komen zitten.

Dat heeft u hem tenslotte aangeleerd de eerste weken.

Hoe voorkomen?

Hoe lieg en schattig het pupje ook is, het hoort niet op een zetel of in je bed! Als u dit zelf 
respecteert zal dit ook geen gewoonte worden van uw hond.

U zorgt voor een nest of een deken waar u dier gemakkelijk en gezellig een nestje heeft, 
zorg dat hij uit uw nest uitblijft! Ja uw nest; zo ziet u hond uw bed of zetel.

Eens hij daar mee in mag, is hij in rangorde even hoog als u.  Daar komen dan andere 
problemen van voort; die erger zijn dan in een zetel of bed zitten.



2- Op en in zetel springen in zitten of op het bed.

Hoe voorkomen dat hij er toch in springt?

Zet gewoon stoelen omgekeerd in uw zetel of bed zodat uw lieveling er niet in kan 
springen als u even er zelf niet in zit. Wees als u er in zit streng, bij de minste poot of snuit 

in uw zetel, roept u heel hard 
NEEN!

Zo weet uw hond dat hij uit uw nest moet wegblijven!

Wil u uw dier ook een oude zetel geven om in te liggen, 
Wat zeker kan en leuk kan zijn. 

Dan zorgt u wel dat hij alleen in zijn persoonlijke zetel mag slapen 
En niet in alle anderen. Blijf stoelen in de zetels zetten ook als u niet thuis bent. 

Zodat geen hond in uw zetel kan gaan liggen. 

Zo houd u uw zetels netjes in orde, zonder dat u er problemen mee heeft.

Succes !



3- Op en in zetel springen in zitten of op het bed.


