9. het knuffelkonijn
Jouw konijn is nu van mij
Max heeft het knuffelkonijn van Simon in zijn muil. Hij springt ermee in de
zetel. Simon zoekt zijn konijn. Hij ziet dat Max erop zit te sabbelen. Simon
probeert zijn knuffel uit de muil van Max te trekken. Maar Max laat zijn
tanden zien. Hij wil daarmee zeggen: blijf eraf, dit is nu mijn konijn!
Waarom laat Max zijn tanden zien?
Max denkt dat Simon het konijn van hem wil afpakken. Hij voelt zich
uitgedaagd en wil ‘zijn’ konijn beschermen. Daarom gromt hij en laat hij zijn
tanden zien.
Hoe kan je deze situatie voorkomen?
[kids] Honden leven in het hier en nu. Van zodra ze een kans zien, grijpen ze
die. Als Max zijn tanden zet in het knuffelkonijn van Simon, wordt dat op
dat ogenblik ‘zijn’ konijn. Het doet er voor hem niet meer toe dat het ooit van
Simon was. Nu is het van hem. En van hem alleen. Punt.
Leer je kinderen om in zo’n situatie de hulp van hun ouders [of van andere
grote mensen] in te roepen. Ze riskeren immers een beet als ze de hond dwingen hun knuffel terug te geven.
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[ouders] Geef je hond nooit oud kinderspeelgoed of versleten knuffeldieren.
Dat kan voor misverstanden zorgen en gevaarlijke situaties uitlokken. Koop
voor je hond echt typisch ‘hondenspeelgoed’. Zorg dat er geen verwarring
mogelijk is.
[hond] Voed je hond zo consequent mogelijk op. Blijf kalm als hij een speelgoedje afpakt van je kind. Roep hem bij jou en vraag hem om het stuk speelgoed naar jou te brengen. Als hij dit doet, beloon hem dan direct. Geef hem
in ruil één van zijn eigen speeltjes. Je mag je hond niet straffen als hij iets
heeft afgepakt.
Alleen door juist gedrag te belonen [hij krijgt iets als hij het speelgoed van je
kind naar jou toe heeft gebracht] en door je hond aan te moedigen om met
zijn eigen speelgoed te spelen, zal hij leren wat je van hem verwacht.
Hoe zit het met jouw hond?
Pakt jouw hond dikwijls speelgoed af? Geeft hij het gemakkelijk terug als jij
het wil ruilen voor een van zijn eigen speelgoedjes?
Als hij dat niet doet, zoek dan professionele hulp om je hond dit gedrag aan
te leren. Raadpleeg je dierenarts of een hondengedragstherapeut.
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