1 Uw hond is een schrokkende eter!
Het gebeurd al eens meer dat u een hond heeft die de ganse pot in één keer uiteet.
Vul je hem terug, dan blijft hij schrokken, hij stopt niet!

Eerst en vooral geen natvoer meer geven.
Geen restjes van de tafel doorgeven aan uw hond.
Hoe lekker het ook mag zijn.
U gaat uw hond leren van niet meer te schrokken.
Meestal krijgt men van de dierenartsen of hondentrainers dan een plannetje,

u geeft per maaltijd maar een aantal gram eten, dat afgestemd is op uw soort van hond.
Dat wil niet altijd even goed lukken, want vindt de hond ergens anders eetbaar voer, dan steelt hij
dat en is het mee in zijn schrokkende patroon verdwenen.
Mijn ervaring met de massa honden die ik thuis heb en had.
Ik geef ze droogvoer, geen natvoer.
Zoveel ze maar willen eten , ik vul altijd bij hun pot is nooit leeg.

U denkt nu, dan eet mijn hond de ganse dag door , hij gaat blijven schrokken aan elke pot die ik
vul. Het is een gedachte en ook een waarheid.

2 Uw hond is een schrokkende eter!
Pas als uw hond zoveel geschrokt heeft dat hij overgeeft, ben je aan de winnende hand.
Al geeft hij over, doe de pot weer vol. zorg dat die pot niet leeg staat, nooit!
En het overgeven dan?
Op die manier gaat de hond stoppen met schrokken.
Hij merkt dat het eten er altijd wel is.

Als hij echt honger heeft staat het klaar.
Het overgeven kan geen kwaad,
hij stopt daar zelf mee.
Als hij doorheeft dat er altijd eten is,
Stopt het schrokken vanzelf.
Het overgeven duurt een dag of enkele dagen en stopt vanzelf als uw hond niet meer schrokt.
Vanaf dan kunt u altijd droogvoer plaatsen ook al gaat u een tijdje uit huis, u kunt het voer laten
staan, zoveel voer als u wenst.
Het zal niet meer opgeschrokt worden door uw lieve schrokker.
U helpt uw hond vertrouwen hebben in zijn leefomgeving,
Vers voer kunt u dit niet mee doen,
alle honden willen het opeten

daar moet u zelf een gewoonte van maken,

dat u het alleen geeft als beloning voor goed gedrag.
Dan nog met kleine beetjes.
Veel succes!
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