iv De wonderbaarlijke visvangst

of hoe vissen die piepen als muizen voor verwarring zorgen
12. de vis die piept als een muis
De muisvis
Max heeft een nieuw speelgoedje gekregen: een grote, gele vis. Meestal zijn
vissen nogal zwijgzaam. Maar deze vis piept als een muis als je erin knijpt.
Max neemt de vis behoedzaam tussen zijn tanden. Hij loopt er zo fier als een
gieter mee naar de keuken. Hij legt zijn nieuwe aanwinst naast zijn etensbak.
Simon komt naast hem zitten en begint Max zachtjes over zijn rug te strelen.
Maar plots draait Max zich om en laat zijn tanden zien.
Hij wil daarmee zeggen: ik wil niet dat je me streelt terwijl ik eet!
Waarom laat Max zijn tanden zien?
Max is aan ‘t eten. Hij ziet Simon naar zich toe komen. Hij begrijpt niet
waarom Simon dat doet. Hij is bang dat Simon zijn eten wil afpakken. Of
nóg erger: zijn nieuw speelgoed!
Hij laat zijn tanden zien. Hij wil dat Simon hem met rust laat.
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Hoe kan je dit voorkomen?
[kids] Veel kinderen worden gebeten omdat ze naar een hond gaan die aan het
eten is. Leer je kids dat ze hun hond dan altijd met rust moeten laten. Het is
belangrijk dat iedereen in het gezin dat consequent doet.
[ouders] Geef zelf het goeie voorbeeld. Laat je hond rustig eten en val hem
niet lastig.
Laat je kind helpen als je de hond voert: maak samen zijn eten klaar, zet de
bak op zijn plaats en ga dan allebei weg om de hond alleen te laten. Zo leert je
kind vanzelf dat het best is om honden tijdens het eten met rust te laten.
Maak hier een gewoonte van. Ook als er vroeger op dit vlak geen problemen
waren.
[hond] Niet alle honden doen agressief als je tijdens het eten in hun buurt
komt.
Dat hangt van hun ‘training’ af. En ook van andere dingen: of ze veel honger
hebben of niet, of het eten superlekker is of maar ‘gewoontjes’ enz.
Het is belangrijk dat je goed weet hoe jouw hond in elkaar zit als het over
eten gaat.
Gehoorzaamheidstraining helpt ook: leer je hond om pas op te beginnen eten
als jij het startsignaal gegeven hebt. En beloon hem als hij zich in de buurt
van zijn eten rustig en kalm gedraagt.
Sommige honden vinden eten zó belangrijk dat ze niemand in hun buurt
verdragen.
Dat is lastig. Want dan wordt elke maaltijd een ‘mogelijk gevaar.’ In zo’n
geval is het verstandig om professionele hulp te zoeken.
Hoe zit het met jouw hond?
Hoe gedraagt jouw hond zich bij zijn etensbak? Reageert hij verschrikt en
begint hij plots te schrokken als je in zijn buurt komt? Of probeert hij zijn
eten te verdedigen?
Als je merkt dat je hond opgewonden of agressief reageert [grommen, happen, bijten] als hij aan het eten is of als jij z’n eten klaarmaakt, roep dan de
professionele hulp in van je dierenarts.
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