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Je hond kan niet alleen zijn thuis
Een veel voorkomend probleem

De ene hond zal kiezen voor het kapot bijten van verplaatsbare zaken, schoenen, kussens enz.
Ander gaan de grote vaste zaken zoals de bank, zetel, kast beknagen.
Wat doe je er aan?
U kunt werken met een Bench, deze training wordt veel gebruikt als het niet meer te doen is,.

Zorg er voor dat uw hond de Bench gewoon is, voor u hem erin steekt en weg gaat.
Je hebt het niet altijd gepland, een bench,
Maar als u steeds nieuwe zetels moet aanschaffen is het wel een goed alternatief voor uw lieve
huisdier. Als het te vervelend wordt doen sommige mensen de hond weg, dat is niet nodig.
U plaatst de bench ergens waar uw hond u niet kan zien, wel kan horen.
U laat ze open staan.
Zorg voor lekkere snacks in de Bench en beloon je hond telkens hij uit zichzelf erin is gestapt.
Duw nooit je hond in de bench en sluit hem zo niet op!.
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Gewoon maken aan de Bench.

Vanaf je hond de bench herkend al siets leuks, kun je een stap verder gaan.
Sluit de bench een keertje voor 5 minuten , maar doe ze niet op slot. Je hond kan door middel van
een duwtje tegen de deur er zelf terug uitstappen.
Hij voelt zich niet slecht, omdat u dekooi ope gelaten heeft.
Vanaf je hond uit zichzelf blijft liggen voor 5 minuten, beloon hem en maak hem duidelijk dat je
heel tevreden bent dat hij zo braafjes is.

Na een week oefenen, ga je proberen je hond in de bench te laten voor een kwartier tot een half
uurtje, gewoon tijdens de normale daguren, het hoeft nog niet voor de avond of slapengaan.

Doe dit keer wel telkens de bench toe, maar zorg dat uw hond weet dat u nog in de buurt bent

zonder dat hij u kan zien. U kunt ook even naar een andere kamer gaan voor 5 minuten, maar
best in dit stadia niet langer.

Hier beloon je hem ook omdat hij rusrig is gebleven.
Negeer hem als hij begint met blaffen of janken.
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Dit is de training om te wennen aan de bench.

De bench mag geen plek zijn waar je de hond steekt als hij iets fout deed!
Wie daarvoor een bench gebruikt,

zal nooit een hond krijgen die er graag in gaat, als je weg moet.
Steeds zal het moeilijk gaan om hem erin te krijgen.

U zou ook niet erin willen als het uw strafplaats zou zijn.
Stel u even in de plaats van uw hond.

U zou ook niet blij zijn als men u bedroog.
Uw hond ook niet.

Een hond wil weten waar hij of zij aan toe is.

Zorg dat de bench een aangenaam plekje wordt, waar lekkers kan inliggen en u als baasje ook af
en toe met de hond bezig is, hem beloond voor zijn gedrag in de bench.
Wordt nooit kwaad, blijf proberen met veel geduld, geduld is de manier om een hond goed te
krijgen en eveneens herhaling, dat werkt bij mensen en bij dieren.

Jij bent de baas, en de vriend, zorg dat je hond het steeds leuk vindt, je vertrouwt en je gewoontes
kent Zo kun je een goede vriend voor het leven hebben in huis.
Pas als alles gelukt is met de bench training, ga je voor het eerst even de deur uit, voor weer maar
vijf minuten, na een paar dagen voor een kwartier en daarna een halfuur ,uurtje en beloon je
hond telkens als je terug komt en hij nog steeds rustig en braaf in zijn bench ligt
Vergeet nooit de beloning, want daar doet hij het ook voor!
Verplicht hem niet om erin te slapen als het niet nodig is,

Een goed getrainde benchtraining zorgt ervoor dat u het de hond gewoon vraagt en hij het ook
doet voor u zonder problemen. Lukt het niet direct, begin dan helemaal opnieuw en heb geduld, u

bent de persoon die hem eraan moet laten wennen, geduld is de enige manier waarmee je de hond
of pup iets kan leren.

Veel succes

