2. mijn en zijn konijn
De fantastische flaporen
Simon crosst op zijn auto door het huis. Zijn knuffelkonijn rijdt mee. Max
zit Simon achterna. Dat doet hij heel graag. Max maakt jacht op het konijn
en probeert het te pakken te krijgen. Hij hapt naar de verleidelijke lange oren
van het konijn en wil die niet meer loslaten. Simon wordt kwaad. Hij wil zijn
konijn terug en geeft Max een mep.
Max gromt en bijt naar Simon. Simon is bang en loopt weg.
Waarom doet Max dit?
Max ziet Simon met zijn konijn en zit hen allebei achterna. Hoe langer hij
hen achterna holt, hoe liever hij het knuffeldier zelf wil hebben. Van zodra
hem dat lukt, denkt de hond: nu is dat ‘mijn’ konijn Geen haar op zijn
hondenhoofd dat er nog aan denkt om het terug te geven aan Simon. Als de
jongen hem slaat, wil Max ‘zijn’ konijn beschermen. Daarom hapt hij naar
Simon.
Hoe kan je dit voorkomen?
[kids] Kinderen beschouwen hun hond als ‘hun vriend’. Daarom denken ze
dat hij is zoals hun andere vriendjes en zich altijd net als zij gedraagt. Zij be− 12 −

handelen hem exact hetzelfde als hun andere speelkameraadjes. Het is belangrijk dat ze het verschil leren zien tussen hun mensenvrienden en hun hond.
Toon hen dat zélfs kleine hondjes sterke tanden hebben en hard kunnen
bijten. Dat is alvast een goed begin. Leer hen ook dat ze ALTIJD moeten
loslaten als hun hond iets afpakt. Zélfs als dat hun liefste knuffel of lievelingsspeelgoed is. Beloon je kind als het je komt vertellen dat het iets heeft
losgelaten omdat de hond het wou. Want dan zal je kind dat waarschijnlijk
óók doen als jij er niet bij bent.
[ouders] Honden leren [net als wij] van hun succes. Als iets gelukt is, is de
kans groot dat ze dat gedrag herhalen. Als je hond erin geslaagd is om een
stuk speelgoed af te pakken van je kind, dan voelt dit voor hem als een ‘beloning’. Daarom probeert hij om dit nog [dikwijls] te doen. Leer je hond [én
je kind] welke speeltjes voor hem bedoeld zijn en welke niet. Wees daar tegen
allebei bijzonder consequent in. Dat is superbelangrijk.
[hond] Beloon je hond nooit als hij kinderen achterna zit of speelgoed afpakt.
Maar straf hem daar ook niet voor. Dat heeft immers geen zin. Moedig hem
aan om wat hij gepakt heeft los te laten, naar jou te brengen en aan jou te
geven. Als hij dat doet verdient hij een beloning: aai hem of geef hem een van
zijn eigen speelgoedjes. Betrek je kind hier zoveel mogelijk bij. Op die manier
leert je kind zelf conflicten te vermijden en ziet het ook dat mama en papa de
situatie onder controle hebben.
Hoe zit het met jouw hond?
Iets achterna hollen of afpakken is voor elke hond een uitdaging. Ook als hij
weet dat hij dat eigenlijk niet mag doen. Laat ‘mensenspullen’ dus zo weinig
mogelijk slingeren. En los het rustig op als je hond toch iets pakt. Probeer
hem weg te lokken, moedig hem aan om iets anders te doen vb door hem
af te leiden met een hondenspeelgoedje. Probeer NOOIT om hem iets af te
pakken of uit zijn bek te sleuren. Want dan doet je kind dat misschien ook
en dat kan bijzonder gevaarlijk zijn. Als je hond systematisch blijft weigeren
om spullen af te geven als jij dat vraagt, zoek dan professionele hulp en neem
contact op met je dierenarts of met een hondengedragstherapeut.

− 13 −

